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9de Wereldcongres CWI 
Stellingen over wereldrelaties.  
 
Op het vorige wereldcongres werden de 
wereldrelaties nog gedomineerd door de effecten 
van 11 september. Het regime van Bush, onder 
leiding van neo-conservatieven, had die 
gebeurtenis aangegrepen om de macht van het 
VS-imperialisme te tonen in Afghanistan en Irak. 
Beide projecten en de mogelijke acties tegen Iran 
maakten deel uit van een hertekening van de 
regionale kaart en van het Midden-Oosten door de 
VS. Het omverwerpen van Saddam Hoessein zou 
het begin vormen van een periode van goedkope 
olie, er werd zelfs gespeculeerd dat de olieprijzen 
zouden dalen tot 6 dollar per vat. Dat zou op zijn 
beurt het wereldkapitalisme nieuwe adem geven 
en een nieuwe opgang van het systeem inluiden. 
Dit alles zou onderbouwd worden met een 
versterking van de enige wereldmacht, het VS-
imperialisme, dat zonder enige tegenkanting zou 
in stand gehouden worden als het “nieuwe Rome”, 
en dat gedurende decennia of zelfs eeuwen.  
 
Dat perspectief werd samengevat door de 
belangrijke theoreticus van het neoconservatisme, 
Francis Fukuyama, die stelde dat de zogenaamde 
“liberale burgerlijke democratie” een opgang 
kende en, door de nooit geziene militaire 
mogelijkheden en de macht van de VS in het 
bijzonder, aldus het ‘einde van de geschiedenis’ 
zou inluiden. De liberale burgerlijke democratie 
was het hoogste in de ontwikkeling van de 
mensheid vanuit de onbeschaafde voorwaarden 
waarin het zich eerder ontwikkelde. Fukuyama 
was nu echter ook één van de eersten die vragen 
stelt bij het perspectief van een uitgebreide 
werelddominantie door het VS-imperialisme, ook 
al werden zijn theorieën als propagandawapen 
gebruikt. De meeste burgerlijke commentatoren, 
daarin pessimistisch gevolgd door de niet-
marxistische linksen, volgden het oorspronkelijke 
perspectief van Fukuyama. Het CWI is er echter 
steeds tegen in gegaan. Wij voorspelden een 
nieuwe wereldwanorde met nooit geziene 
nationale en sociale opstanden als gevolg van de 
buitenlandse avonturen van het regime van Bush. 
We stelden tevens dat dit op een bepaald ogenblik 
ook een weerslag zou kennen binnen de grenzen 
van de VS.  
 
Dat perspectief heeft zich sneller en op een 
dramatischer wijze gerealiseerd dan wat we ooit 
hadden verwacht. De snelle overwinning in 
Afghanistan – ondanks de beperkingen die we 
aangaven – had moeten leiden tot een even snel 

succes in Irak. De situatie in Irak werd nu wat 
naar de achtergrond verdreven door de oorlog in 
Libanon. Maar zoals we voorspelden, had de 
invasie in Irak een omgekeerd effect dan wat 
verwacht werd door Bush en de 
neoconservatieven. Er is geen licht aan het einde 
van de tunnel van horror in Irak. Het uitgelekte 
‘rapport-Baker’ – opgesteld door belangrijke 
figuren uit het establishment van de Republikeinse 
partij in de VS – lijkt zich uit te spreken tegen een 
behoud van de VS-troepen in Irak. Dat is een 
enorme veroordeling van de beslissing van Bush 
om Irak binnen te vallen. Het is ook een toegeving 
dat de oorlogsdoelstellingen van het VS-
imperialisme niet werden gerealiseerd.  
 
Het rapport-Baker was een wanhopige poging om 
de electorale gevolgen voor de Republikeinen in 
de parlementsverkiezingen van november te 
beperken. Om de pil te verzachten, spreekt Baker 
zich uit tegen het gewoon weglopen uit de situatie 
met een volledige terugtrekking van de troepen. 
Maar hij raadt Bush wel aan om met een aantal 
“vijanden” te spreken. Baker stelt dat Bush moet 
proberen Iran en Syrië te overtuigen om de hete 
kastanjes uit het vuur te halen voor het VS-
imperialisme. We zien hier een schaduw van 
Vietnam met Baker als een soort opvolger van 
Kissinger die in Parijs ging onderhandelen met de 
‘vijand’ om zo tot een ‘uitweg’ te komen. Het VS-
imperialisme heeft nu een aantal opties die elk 
heel wat negatieve of zelfs catastrofale gevolgen 
in zich dragen voor zowel de VS, Irak als de 
regio.  
 
De nederlaag voor de as Israël-VS in Libanon 
heeft de positie van de VS in Irak verder 
verzwakt. Sectaire verdeeldheden die onder 
Saddam nog onder controle werden gehouden 
door brutale repressie, bedreigen vandaag de 
eenheid van het land en maken het mogelijk dat 
Irak uiteenspat langs etnische en religieuze lijnen. 
De gevolgen hiervan, als het zo ver komt, zullen 
catastrofaal zijn. En dat zowel voor het VS-
imperialisme en haar bondgenoten als voor de 
bevolking van het Midden-Oosten. Ieder deel van 
de regio zal geraakt worden door het sectaire 
geweld in Irak.  
 
Irak 
 
Het CWI heeft heel wat geschreven over de 
aanhoudende oorlog in Irak. Het aantal 
Amerikaanse militairen dat omkwam in Irak nam 
toe tot 2.500 in het midden van 2006. De 
oppositie tegenover de oorlog in Irak nam toe in 
de VS. Het bloedbad van Haditha deed denken 
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aan de verschrikkingen tijdens de Vietnam-oorlog, 
zoals het bloedbad van My Lai en andere 
bloedbaden. Er is geen uitzicht op een einde van 
de horror in Irak en dat heeft er reeds toe geleid 
dat zes op de tien Amerikanen denkt dat de 
invasie in 2003 een ‘vergissing’ was. Figuren 
zoals de Democratische senator Murtha, die 
voorheen een bijzonder oorlogszuchtige positie 
innam, beginnen op te komen voor een versnelde 
terugtrekking. Maar zoals het CWI reeds stelde, 
zal het voor het VS-imperialisme niet gemakkelijk 
zijn om zich uit dit moeras op te richten. Nog voor 
de invasie maakten we gelijkenissen met Vietnam. 
Er zijn heel wat overeenkomsten met dit vroegere 
conflict. In Vietnam zagen we een eerste openlijke 
nederlaag voor het VS-imperialisme in een 
buitenlandse oorlog. Er zijn echter ook 
belangrijke verschillen met de oorlog in Vietnam.  
 
Er is een nationalistisch verzet, een opstand, maar 
dat verzet is voornamelijk beperkt tot de 5 miljoen 
Soennitische Arabieren. De Sjiieten en de 
Koerden, een meerderheid van de bevolking in 
Irak, hebben omwille van verschillende redenen 
ofwel de invasie gesteund (in het geval van de 
Koerden) of het getolereerd (de Sjiieten). Als de 
Sjiieten in de richting gaan tegenover een openlijk 
verzet tegen de aanwezigheid van Amerikaanse en 
Britse troepen, zou dit wellicht het einde 
betekenen van een openlijke VS-bezetting. De 
Amerikaanse troepen zouden zich terugtrekken in 
hun 110 militaire bases dat het ziet als een 
garantie op de controle over de Irakese olie. Als 
dit scenario zich voltrekt, zal het tegen de 
achtergrond van een intensere sectaire 
burgeroorlog zijn. Deze burgeroorlog kan de 
verschrikkingen van Noord-Ierland, de Balkan of 
zelfs de bloedige burgeroorlog in Libanon in de 
schaduw zetten. De vergeldingsacties in Bagdad 
en elders geven aan wat er kan gebeuren indien 
deze nachtmerrie zich verder ontwikkelt.  
 
Deze sectaire impasse kan niet opgelost raken op 
een kapitalistische basis. Delen van de anti-
oorlogsbeweging, en in het bijzonder de 
Internationale Socialistische Tendens (IST), 
hebben daar illusies in. Het CWI komt op voor de 
onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse 
troepen uit Irak, zodat de Irakese bevolking over 
haar eigen lot kan beslissen.  
  
De VS viel Irak binnen om toegang te hebben tot 
olie. De meeste troepen (samen met die van de 
Britten en andere ‘coalitie’-partners) kunnen 
onmiddellijk worden teruggetrokken, maar het is 
nu al onwaarschijnlijk dat de huidige bases 
voldoende zijn voor snelle interventies. Met de 

terugtrekking van de Japanse troepen en ook 
andere troepen, de weigering van Duitsland om 
troepen te sturen, is de ‘coalitie van de 
bereidwilligen’ geleidelijk aan een ‘coalitie van de 
twijfelaars’ geworden. Enkel de Britse troepen 
zijn nu nog actief betrokken in gevechtsoperaties 
in Irak. Zelfs die troepen worden mogelijk 
teruggetrokken eens Brown Blair opvolgt als 
Britse premier.  
 
Er wordt door het VS-imperialisme erkend dat 
haar 132.000 militairen en een klein aantal Britse 
troepen niet in staat zijn om de situatie onder 
controle te houden. De VS heeft daarop 
geprobeerd om een Irakees Nationaal Leger op 
poten te zetten. Dat leger had 230.000 soldaten in 
2006 en moet tegen 2007 groeien tot 322.000 
eenheden. Dit is echter nog geen ‘nationaal’ leger 
omwille van de verdeeldheid tussen de 
verschillende gemeenschappen die nog met de dag 
toeneemt. Enkel een effectieve niet-sectaire 
beweging van de arbeiders – met zowel Koerden, 
Sjiieten, Soennieten als Turkmenen en anderen – 
kan de militaire en economische greep van het 
VS-imperialisme op Irak doorbreken. Deze 
beweging moet het idee van een socialistisch Irak 
opnemen en dat zien als een basis voor een 
democratische confederatie met een garantie van 
de rechten van alle volkeren in Irak, ook alle 
minderheden.  
 
Het is utopisch te denken dat een terugtrekking 
van de troepen ertoe zal leiden dat de Irakese 
bevolking zal samenleven in vriendschap, vrede 
en vol begrip voor elkaar. Als het van de gewone 
mensen zou afhangen, zou dit ongetwijfeld het 
geval zijn. Maar op basis van het kapitalisme en 
gelet op de lange geschiedenis van verdeeldheid 
die wordt versterkt door het imperialisme en het 
kapitalisme en die gebruikt wordt door de elite 
van verschillende gemeenschappen, kunnen de 
sectaire verdeeldheden verder toenemen. Saddam 
Hoessein slaagde erin om de artificiële creatie van 
Irak te behouden op basis van terreur. Maar zelfs 
zonder een invasie door de VS, zou het regime 
van Saddam op langere termijn niet in staat 
gebleken te zijn om de nationale tegenstellingen 
op te lossen en zou er een uiteenspatten en 
desintegratie van Irak op de agenda hebben 
gestaan. 
 
De VS-invasie heeft heel wat sociale en nationale 
problemen op de agenda geplaatst die niet op te 
lossen zijn op kapitalistische basis. Het CWI komt 
op voor het recht op zelfbeschikking van alle 
nationaliteiten in Irak, maar we stellen ook meteen 
dat er nood is aan een socialistische confederatie. 
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De desintegratie van Irak langs nationale en 
sectaire lijnen kan enkel plaatsvinden met een 
verscherping en uitbreiding van de etnische 
zuiveringen die nu reeds gedeeltelijk plaatsvinden. 
Dat zou in zekere zin gelijkenissen vertonen met 
de opdeling van India en Pakistan in de jaren 
1940. De gevolgen zouden in heel het Midden 
Oosten voelbaar zijn en ook in andere landen zou 
er een dreiging zijn van een opsplitsing langs 
etnische, religieuze en nationale lijnen. Het is 
daarom dat het VS-imperialisme niet in staat is 
om haar perspectief van een ‘langdurige oorlog’ te 
realiseren als het dat alleen moet doen of enkel de 
steun van de Britten krijgt.  
 
De VS kan zich wanhopig tot de Verenigde Naties 
richten of proberen om een troepenmacht van 
voornamelijk ‘moslims’ op te zetten vanuit de 
Arabische wereld en elders om zo de balans 
tussen de verschillende etnische groepen in Irak 
onder controle te houden. Maar zelfs dat scenario 
zou niet gemakkelijk zijn aangezien de religieuze 
en etnische verdeeldheid in Irak ook elders in de 
moslimwereld aanwezig is. De situatie in Irak zal 
wellicht blijven verder rotten en daarmee de 
fundamenten van de heerschappij van de 
Amerikaanse heersende klasse zowel op 
internationaal vlak als in de VS zelf ondermijnen. 
Amerikaanse strategen zijn wanhopig op zoek 
naar oplossingen voor het ‘probleem Irak’. 
Sommigen stellen openlijk dat er geen ruimte kan 
zijn voor democratie in Irak en dat er nood is aan 
een nieuwe dictatuur. In feite betekent dit een 
nieuwe Saddam, of beter gezegd: drie Saddams 
met één per regio die voortkomt uit de splitsing 
van het land. Sommigen hebben zelfs even geflirt 
met het idee om de Amerikaanse troepen terug te 
trekken in de Koerdische gebieden om van daaruit 
militaire interventies op te zetten in de andere 
gebieden. Dat gaat uit van de veronderstelling dat 
de Koerden een Amerikaanse interventie gunstig 
gezind zouden zijn, wat echter absoluut niet zeker 
is.  
 
De bases in de regio worden gezien als enorm 
belangrijke militaire posten voor de verdediging 
van de Amerikaanse belangen, in het bijzonder 
voor de olievelden. Het onmiddellijk perspectief 
voor Irak dat naar voor wordt gebracht door 
Amerikaanse imperialistische strategen bestaat uit 
de opbouw van een Irakees nationaal leger. Maar 
het leger zal net als de politie zelf onderdeel 
vormen van sectaire verdeeldheid waardoor het 
niet in staat zal zijn om een “politierol” te spelen 
zoals de Amerikaanse troepen dat aanvankelijk 
deden. Zoals het CWI stelde, kan de sectaire 
impasse niet opgelost worden op een 

kapitalistische basis. Tot voor het rapport-Baker 
werd door Amerikaanse militaire strategen 
gesproken over een ‘lange oorlog’, een directe 
vergelijking met de aanpak van het Brits 
imperialisme tegenover de katholieke minderheid 
en meer bepaald het IRA in Noord-Ierland 
gedurende 30 jaar. Enkel een effectieve niet-
sectaire beweging van de arbeiders – Koerden, 
Sjiieten, Soennieten en ook Turkmenen en 
anderen – kan leiden tot een volledige en 
blijvende breuk met de militaire en economische 
greep van het VS-imperialisme over Irak.  
 
Het verder ontwikkelen van een burgeroorlog in 
Irak, zelfs indien belangrijke delen van de 
Amerikaanse troepen worden teruggetrokken en 
als er een vorm van ‘Irakificiëring’ plaatsvindt, 
zal de reeds verzwakte positie van Bush en het 
VS-imperialisme op wereldvlak enkel nog verder 
doen verzwakken. Een belangrijk gevolg van de 
Irakese invasie was het naar voor komen van 
intensere rivaliteiten tussen imperialistische 
mogendheden, in het bijzonder tussen de 
dominante delen van de Europese burgerij en de 
junta rond Bush. De oorlog in Irak heeft geleid tot 
verbittering en haat tegenover het VS-
imperialisme onder de bevolking van Europa en 
elders. Dat komt tot uiting in de oppositie en 
betogingen tegen Bush zodra die ergens een 
bezoek brengt. Die leiders die zichzelf verbinden 
aan Bush – Berlusconi en Aznar en mogelijk 
binnenkort ook Blair – betalen daar een hoge prijs 
voor met een bijzonder beperkte populariteit 
waardoor ze weggestemd worden bij 
verkiezingen.  
 
Libanon, Israël and Palestina 
 
De verdeeldheid tussen Europa en de VS begon 
zachter te worden, maar dat werd doorbroken door 
de gebeurtenissen in Libanon. Daar stelde het 
Europese kapitalisme, met als uitzondering Blair 
als trouwe volgeling van Bush, dat er nood was 
aan een staakt-het-vuren terwijl Bush aandrong bij 
de Israëli om de oorlog tegen Hezbollah tot haar 
conclusies te voeren. Deze oorlog was de eerste 
sinds de oprichting van de Israëlische staat in 
1948 waarbij Israël niet als overwinnaar naar voor 
kwam.   
 
Anderzijds kwam Hezbollah versterkt uit de 
oorlog met een sterkere reputatie in zowel 
Libanon als heel het Midden Oosten. De 
oorsprong van Hezbollah ligt in de opstand van de 
arme Sjiietische massa’s tegen hun onderdrukkers 
en tegen discriminatie, maar het werd nu gezien 
als een verzetskracht voor alle Libanezen. Meer 



9de Wereldcongres CWI – Stellingen over wereldrelaties    - 4 - 

dan 80% van de Libanese bevolking steunde 
Hezbollah in haar verzet tegen het Israëli Defence 
Force (IDF). Ook onder de christelijke 
bevolkingsgroep was er een steun van 80% voor 
Hezbollah. Deze organisatie trad op als het enige 
wapen dat in staat was om te antwoorden op de 
oorlog vanuit Israël. Hezbollah heeft op deze basis 
onder bredere lagen van de Arabische massa’s – 
en dat zijn vooral Soennieten – een heroïsche 
status verkregen.  
 
Nochtans stonden de reactionaire Soennietische 
regimes in Saoedi-Arabië, Egypte en Jordanië 
aanvankelijk erg vijandig tegenover Hezbollah. Ze 
zagen zich echter verplicht om hun verzet om te 
zetten in steun voor Hezbollah omdat deze 
organisatie ook op straat werd gesteund door 
voornamelijk Soennieten. Deze steun voor 
Hezbollah zal niet noodzakelijk blijven duren, 
zeker niet als de verschillende elites in de 
verschillende etnische en religieuze 
gemeenschappen hun controle opnieuw proberen 
te versterken. Maar pogingen om Hezbollah te 
‘ontwapenen’ zijn gedoemd om te mislukken.  
  
De mogelijkheid van een verder gewapend 
conflict kan niet worden uitgesloten, ondanks de 
tijdelijke aanwezigheid van VN-troepen die zorgt 
voor een rustperiode. De overwinning van Hamas 
in de Palestijnse verkiezingen had schijnbaar aan 
Olmert en de rechterzijde in Israël een excuus 
geleverd om zich vast te klampen aan de bezette 
gebieden. De druk van de hongerende Palestijnse 
massa’s, de eisen van de Palestijnse gevangenen 
voor een “twee staten’ oplossing en de erkenning 
van Israël, samen met de druk van reactionaire 
Arabische regimes waarop Hamas zich ook 
baseert, zorgden er samen met de economische 
druk voor dat Hamas ‘tactisch’ kan overgaan tot 
het erkennen van Israël zonder ook het idee van 
twee staten over te nemen. Bovendien wordt 
Hamas voor het eerst in haar geschiedenis 
geconfronteerd met interne verdeeldheid met de 
top van de leiding die tegen een erkenning van 
Israël is en de druk van de basis, zeker onder de 
gevangenen, om het standpunt van Hamas te 
wijzigen. Tegelijk dreigt de Palestijnse president 
Mahmood Abbas (Abou Mazen) om over de 
hoofden van de Hamas-leiding te stappen door 
een referendum te organiseren.  
 
Aan Israëlische zijde was er voor de oorlog in 
Libanon een grotere druk op de regering om te 
onderhandelen. Dat werd versterkt door de Joodse 
diaspora met voor het eerst duidelijke tekenen van 
een zekere ontgoocheling en desillusie sinds de 
vorming van de Israëlische staat in 1948. Hamas 

had de zelfmoordaanslagen in Israël reeds 
stopgezet, de meeste gewelddaden in Israël 
worden gepleegd door kleinere groepen zoals de 
Islamitische Jihad. Op de Gazastrook werd de 
cyclus van vergeldingsacties verder gezet met de 
moord op onschuldige families op het strand van 
Gaza of het ontvoeren van Israëlische soldaten.  
 
De gevolgen van de oorlog zijn verregaand en 
zullen voelbaar zijn gedurende een langere 
periode. De gevolgen in Israël zullen wellicht 
leiden tot de val van de regering-Olmert en de 
ineenstorting van zijn plannen voor een eenzijdige 
terugtrekking uit delen van de Westelijke 
Jordaanoever. Kadima, de nieuwe partij die werd 
opgezet door Sharon en Olmert, had een 
duidelijke doelstelling: het terugtrekken uit 
Palestijnse gebieden zoals de Gaza en minstens 
delen van de Westelijke Jordaanoever. Daarmee 
wouden ze zich terugplooien in een Israëlische 
staat met een dominantie van joden om zo het 
regime in stand te houden. Dat beleid ligt nu in 
duigen en de steun voor zowel Kadima en Labour 
neemt sterk af. De burgerij richt zich naar andere 
figuren, mogelijk vanuit Likoed en zelfs 
Netanyahu, om een nieuwe regering te leiden. De 
‘eenzijdige’ terugtrekking vanuit de Westelijke 
Jordaanoever zal ondermijnd worden en er zal een 
nieuwe periode van repressie tegen de Palestijnen 
worden ingezet.  
 
De situatie in het Midden-Oosten en in het 
bijzonder het conflict in Israël-Palestina blijft 
bijzonder onstabiel. Dat was al duidelijk voor het 
uitbreken van de oorlog in Libanon. Ondanks alle 
vredesverklaringen langs beide kanten, ging de 
brutale onderdrukking van de Palestijnen gewoon 
verder en zorgde dit voor de mogelijkheid van een 
escalatie van het geweld, niet enkel tussen de twee 
kampen maar ook op een grotere schaal in de 
regio. De terugtrekking vanuit Gaza onder leiding 
van Sharon was bedoeld om een verdedigbaar 
territorium voor Israël op te zetten. Olmert ging 
verder met dat beleid en zette de basis voor een 
verdelingsmuur die de Westelijke Jordaanoever 
moest scheiden van Israël. De virtuele 
uithongering van de Palestijnse bevolking, 
massale werkloosheid, de vernietiging van 
elektriciteitscentrales en toevoer, en het afsluiten 
van Gaza tot het zowat een gevangenis wordt, zijn 
allemaal bedoeld om de Palestijnse bevolking 
onder de knoet te houden en Israël toe te laten om 
grote delen van de Westelijke Jordaanoever in te 
pikken. 
 
Het status-quo voor de terugtrekking vanuit Gaza 
was geen optie voor de heersende klasse in Israël. 
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Zonder toegevingen te doen in de vorm van een 
soort staatje, zullen de eisen van de Palestijnen 
voor gelijke rechten enkel maar toenemen. Zo kan 
de eis voor stemrecht bij de Israëlische 
verkiezingen bijvoorbeeld op de agenda worden 
geplaatst. Dat zou een nachtmerrie scenario op het 
getouw zetten voor de Israëlische heersende 
klasse. Als de 3,5 miljoen inwoners van de 
Westelijke Jordaanoever en Gaza samen met de 
4,25 miljoen Palestijnse vluchtelingen en de 1 
miljoen Arabieren die in Israël leven, allemaal 
stemrecht hebben zou dit de Arabische bevolking 
sterk naar voor brengen. Bovendien is het 
geboortecijfer onder de Arabische bevolking 
groter en binnen een meetbare periode zullen de 
Arabieren een overgrote meerderheid van de 
bevolking vormen. Dat was de reden waarom 
Sharon en dan ook Olmert een vorm van 
‘tweestaten oplossing’ naar voor brachten. Dit 
scenario maakte komaf met het beoogde “grote 
Israël” van Likoed.  
 
De gevolgen van Irak en daarna de Libanese 
oorlog hebben ertoe geleid dat de VS op 
wereldvlak nog nooit zo onpopulair was. De VS 
probeerde zichzelf naar voor te brengen als de 
politieman van de wereld die in staat was om de 
wereld te domineren. Gedurende bijna 100  jaar 
probeerde de VS zich op die rol voor te bereiden. 
Trotski stelde in het manifest voor het Tweede 
Wereldcongres van de Communistische 
Internationale dat het de bedoeling van de 
Amerikaanse heersende klasse was om “de hele 
wereld Amerikaans” te maken. Op dat ogenblik 
was er echter nog heel wat rivaliteit tussen de 
opkomende ster van de VS en het Britse 
imperialisme. De prominente positie van de VS, 
wat de kapitalistische wereld betrof, werd 
versterkt tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd 
zeker na de oorlog aangetoond. Tijdens de “koude 
oorlog’ werd het VS-imperialisme wat onder 
controle gehouden door het stalinistische Rusland 
en in mindere mate door het Chinese stalinisme. 
Hierdoor moest de VS haar dominantie wat 
verbergen onder een zeker “humanitarisme” dat 
werd aangevuld met militaire macht. Het moest in 
de neokoloniale wereld economische toegevingen 
doen aan de neokoloniale burgerij en ook doen 
alsof het de “democratie” verdedigde, terwijl het 
tegelijk heel wat repressieve militaire regimes 
ondersteunde, zeker als die optraden tegen sociale 
revoluties of tegen de invloed van het Russische 
of Chinese stalinisme. 
 
Zelfs na de val van de Berlijnse muur, waren Bush 
sr en Clinton verplicht om op een ‘liberale’ wijze 
naar buiten te treden. Heel wat burgerlijke 

commentatoren stelden in het kader van de 
rampen onder Bush dat Clinton een “veel 
efficiëntere imperialist” was dan Bush. Hij trad 
preventief op in de Balkan, in Irak waren er 
bombardementen en sancties, er was een 
tussenkomst in Panama,… Clinton was in staat 
om zijn buitenlands beleid voor te stellen als “in 
het belang van de mensheid”, waarbij hij steeds 
via de Verenigde Naties en andere internationale 
instellingen ging. Clinton zou echter met een 
verderzetting van dat beleid onvermijdelijk op 
grote oppositie gestoten zijn. Zijn presidentschap 
werd gekenmerkt door een uitgesproken 
economisch imperialisme en een verdieping van 
de enorme uitbuiting van de neokoloniale wereld, 
terwijl het huidige regime van Bush steeds heeft 
geprobeerd om het rijk van de militaire bases uit 
te breiden.  
 
De genadeloze neoconservatieve contrarevolutie 
onder Bush heeft catastrofale gevolgen op de 
positie van het VS-imperialisme op wereldvlak. 
Het regime van Bush heeft het beeld van de VS 
hard naar beneden getrokken. In een peiling 
gepubliceerd in het midden van 2006 stelde een 
meerderheid dat Washington een groter gevaar 
vormde voor de wereldvrede dan Teheran. Dat 
onderzoek toonde een aanhoudende afname van 
de steun voor de VS sinds 1999. Doorheen Europa 
staat slechts een minderheid positief tegenover de 
VS. In moslimlanden waarmee de VS traditioneel 
een “goede relatie” had, zoals NAVO-lid Turkije 
of Indonesië, is er nu een zware slag toegebracht 
aan de steun voor de VS. In Indonesië nam de 
steun voor de VS af van 75% tot 30% en in 
Turkije van 52% tot slechts 12%. Enkel in de VS 
en Duitsland werd Iran gezien als een groter 
gevaar voor de wereldvrede dan de VS. De rol van 
de VS in Irak wordt als belangrijkste reden 
aangehaald voor de angst van de bevolking.  
 
De gevolgen van de Irak-oorlog hebben het idee 
doorbroken dat het VS-imperialisme eenzijdig kan 
optreden zonder ernstige tegenstand van andere 
kapitalistische machten en zonder een immense 
internationale en interne oppositie binnen de 
grenzen van de VS. Bush heeft publiek 
toegegeven dat hij spijt heeft van een aantal meer 
oorlogszuchtige verklaringen bij de inval in Irak 
en erna, “bring them on” verklaarde hij toen. Bush 
probeert zijn toespraken iets genuanceerder te 
maken en aanvaardbaar voor het Europese 
kapitalisme. Het feit dat Merkel aan de macht 
kwam in een coalitie met de sociaal-democraten 
in Duitsland, maakt een zekere toenadering tussen 
delen van de Europese burgerij en het bewind van 
Bush iets gemakkelijker.  
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Dit heeft er echter niet voor gezorgd dat de 
Europese massa’s zich verzoenen met de regering 
van Bush. De aanhoudende problemen in Irak, 
Afghanistan en de dreigementen tegen Iran zullen 
ervoor zorgen dat de anti-oorlogsoppositie 
aanwezig zal blijven.  
 
Iran 
 
Het thema van Iran staat in het kader van de inval 
in Irak vooraan in het bewustzijn van de 
bevolking in Europa en elders. We hebben in 
verschillende artikels reeds duidelijk gesteld dat 
we menen dat een invasie in Iran zo goed als 
uitgesloten is. Iran is drie keer zo groot als Irak. 
Bovendien heeft het Iraanse nationalisme, dat 
versterkt werd door de Iraanse revolutie, ertoe 
geleid dat de Iraanse bevolking zich zou verzetten, 
en dat ondanks een groeiende oppositie tegen de 
heerschappij van de theocratische mullahs in 
Teheran. Zelfs een bombardement op nucleaire 
faciliteiten, een moeilijke militaire opdracht 
gezien de verspreiding van de nucleaire 
faciliteiten doorheen het land, is hoogst 
onwaarschijnlijk maar we kunnen het niet volledig 
uitsluiten. Dat is zeker het geval na de oorlog in 
Libanon. Door deze oorlog is de regionale macht 
van Iran nog verder toegenomen. Het regime van 
Ahmadinejad is een bijzondere vorm van 
populistisch Bonapartisme. Ahmadinejad kwam 
aan de macht op basis van een programma 
waarmee hij zich uitsprak tegen de 
geprivilegieerden, de zowat 1.000 families die het 
land controleren, en hij heeft sinds hij aan de 
macht kwam beperkte liberale maatregelen 
genomen zoals het toelaten van vrouwen onder de 
toeschouwers van voetbalwedstrijden.  
Tegelijk wordt het pro-kapitalistische karakter van 
zijn regime aangetoond door de onderdrukking 
van een staking van busarbeiders in Teheran. De 
meerderheid van de bevolking (75%) is jonger 
dan 25 jaar en heeft niet de ervaring van de 
Iraanse revolutie. Het Iraanse nationalisme als 
oppositie tegen imperialistische interventie heeft 
echter een grote steun, waarbij wordt 
teruggegrepen naar de ervaring van het 
omverwerpen van Mossadegh in 1953 en de 
Amerikaanse steun voor het regime van de Iraanse 
Sjah.  
 
Zoals we reeds hebben uitgelegd is de grootste 
winnaar van de Amerikaanse inval in Irak het 
Iraanse regime. Die heeft haar invloed onder de 
Sjiieten in Irak versterkt, heeft haar positie met 
Hezbollah in Libanon versterkt en heeft als 
belangrijkste financier van Hamas ook voet aan 

grond in de Palestijnse gebieden.Iedere poging tot 
militaire interventie zal ongetwijfeld een enorme 
own goal vormen voor het VS-imperialisme. Iran 
zou wellicht de zeestraat van Hormuz afsluiten, 
waardoor de olieprijzen scherp zouden stijgen. 
Mogelijk zouden die tot ruim boven 100 dollar per 
vat gaan, wat op zijn beurt net als in 1974-75 zou 
leiden tot een wereldwijde economische crisis. 
Zelfs Jack Straw, de voormalige Britse minister 
van buitenlandse zaken onder Blair, verklaarde 
dat een invasie in Iran “waanzin” zou zijn. Hij 
werd hierna weggehaald van zijn post omwille 
van deze bedekte kritiek op Blair en Bush, maar 
hij deelde wel de mening van de meeste figuren 
die Blair steunden bij de oorlog in Irak.  
 
De Iraanse elite, zo werd nadien bekend, was 
bereid om tot een akkoord te komen met de VS op 
het ogenblik van de invasie in Irak maar dat werd 
tegengehouden door de entourage rond Bush. 
Intern is de liberale burgerlijke oppositie, rond 
voormalige president Khatami, op de terugweg in 
Iran. Ahmadinejad vertegenwoordigt de generatie 
van na de revolutie en toont enerzijds een radicaal 
gezicht tegenover de economische eisen van de 
armen, maar tegelijk baseert hij zich op de meest 
achtergebleven “fundamentalistische” religieuze 
zeloten.  
 
Er is een hoop ongenoegen onder de bevolking 
van Iran met de lonen die in bepaalde bedrijven 
gedurende maanden niet betaald worden, terwijl 
het nationale vraagstuk op de achtergrond aan het 
sidderen is. Zowat de helft van de bevolking van 
Iran heeft geen Farsi achtergrond. Het VS-
imperialisme probeert de oppositie te versterken 
door bepaalde nationaliteiten te ondersteunen om 
een breuk te bewerkstelligen tussen hen en de 
Iraanse heersers. Tegelijk beloofde Ahmadinejad 
nooit geziene investeringen op het vlak van 
huisvesting, publieke werken en voor 
regeringsinstellingen. Hij gaf de overheidsbanken 
het bevel om genereus te zijn op het vlak van 
leningen, in het bijzonder voor leningen aan 
‘gewone burgers’. Omwille van het bestaan van 
heel wat subsidies zijn de prijzen voor benzine, 
elektriciteit en basisvoedsel minder snel gestegen 
dan de algemene inflatie. Ahmadinejad slaagt er 
in om zichzelf als ‘radicaal’ voor te stellen omdat 
er middelen zijn in de Iraanse begrotingskas op 
basis van de stijgende olieprijzen. Een aantal 
Iraanse commentatoren stelde zelfs dat zowat 70% 
van de bevolking hem steunt en dat hij 
gemakkelijk de verkiezingen kan winnen.  
 
De verwachting dat de VS als ‘model’ zou dienen 
voor een nieuwe generatie waarbij er een soort 
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van Iraanse versie van een “oranje” of “fluwelen” 
revolutie zou plaatsvinden met steun van buitenaf 
door een combinatie van militaire dreigementen 
en economische sancties, blijft bijzonder 
onwaarschijnlijk. Ahmadinejad gebruikt de 
versterkte financiële positie van zijn land om een 
brug te slaan naar China, Indonesië te bezoeken 
en in het algemeen de Iraanse tussenkomsten op 
internationaal vlak op te drijven. De basis van Iran 
blijft een semi-dictatuur met een onmachtig 
parlement maar toch een zekere opening voor 
discussies over ideeën en opvattingen, ook over 
socialistische en marxistische opvattingen. We 
moeten proberen tussen te komen in dat proces 
om een nieuwe generatie in kennis te laten komen 
met het marxisme.  
 
Het is echter niet enkel de interne situatie in Iran, 
maar ook de druk van andere imperialistische 
mogendheden op Bush, die het VS-regime 
dwongen tot de eerste onderhandelingen met 
Teheran sinds 27 jaar. Ondanks de bewering van 
Condoleezza Rice dat dit geen onderdeel vormde 
van een “grote toegeving”, was het toch een 
belangrijke stap achteruit voor het VS-
imperialisme. Het Iraanse regime werd ook 
versterkt door de stijgende olieprijzen en de steun 
dat het kreeg vanuit Rusland, China en andere 
landen tegenover de oorlogsdreigementen vanuit 
de VS.  
 
Interimperialistische verhoudingen 
In een wanhopige poging om overeind te blijven 
tijdens zijn twee laatste jaren als president, 
probeerde Bush zich zachter op te stellen 
tegenover het Europese kapitalisme en nadien 
zelfs in beperkte mate tegenover Rusland. Er blijft 
echter de dreiging van een confrontatie tussen de 
VS en Rusland rond de toegang tot energie. 
Rusland is na de val van het Stalinisme industrieel 
verzwakt naar buiten gekomen, maar het blijft op 
het vlak van energie een supermacht. Het dreigt 
Europa op een “rantsoen” te plaatsen door haar 
productie tegen te houden of door de prijzen op te 
drijven tegenover zowel de vroegere 
satellietlanden als de West-Europese industriële 
mogendheden. Na de G8-top in Sint Petersburg in 
juli 2006 suggereerde Bush dat Rusland zou 
kunnen optreden als opslagplaats voor het 
Amerikaanse kernafval met economische 
voordelen voor Rusland. Het is echter niet 
duidelijk of de “frisse oorlog” (in plaats van de 
vroegere koude oorlog tussen het kapitalisme en 
het stalinisme) zal worden opgegeven.  
 
In de wedloop tussen de verschillende grote 
kapitalistische mogendheden, waaronder Rusland 

gezien haar nieuwe energiekrachten kan worden 
gerekend, zijn ‘democratische’ principes volledig 
ondergeschikt aan de nationale belangen van de 
verschillende rivaliserende machten. De VS blijft 
een voet aan grond houden in Europa en volgt de 
ontwikkelingen op het oude continent, maar de 
grootste aandacht gaat nu uit naar Azië en de 
Stille Oceaan in plaats van de Atlantische Oceaan. 
Dat is een trend op langere termijn in het 
buitenlandse beleid van de VS. Deze trend werd 
versterkt door de opkomst van China. China is 
niet enkel een belangrijke economische factor op 
wereldvlak, haar ontwikkeling heeft ook ernstige 
gevolgen voor een verschuiving van de globale 
macht, in het bijzonder in Azië.  
 
De Shangai Co-operation Organisation (SCO) dat 
werd opgezet onder impuls van China, werd door 
Amerikaanse critici omgedoopt tot een “Oosterse 
NAVO” of een “OPEC met kernwapens”. Een 
conservatieve Amerikaanse denktank stelde 
openlijk: “De SCO komt naar voor als een 
centrum van wereldmacht dat de concurrentie 
aangaat met de VS.” Het regime in Peking – met 
een echo van Maos vroegere aandacht voor de 
‘Derde Wereld’ – probeert de neokoloniale landen 
van Azië, Afrika en Latijns Amerika te verenigen 
in een oppositie tegen het VS-imperialisme. In 
2005 riep de SCO de VS op om de militaire bases 
in centraal Azië op te doeken. Kort nadien vroeg 
Oezbekistan de Amerikanen om het land te 
verlaten en in Kirgizistan werd gedreigd om de 
Amerikanen uit het land buiten te zetten als het 
VS-leger haar huurprijzen voor de landingsbanen 
en infrastructuur niet zou verhonderdvoudigen.  
 
Het Russische kapitalisme is ook een speler in de 
regio en het probeert de wereldmacht van de 
Sovjetunie voor 1991 opnieuw tot stand te 
brengen. Daarbij wordt niet omgekeken naar 
dictatoriale of semi-dictatoriale regimes in de 
regio’s. Dat is niet van belang voor het VS-
imperialisme of het Russisch kapitalisme. De 
hypocrisie van de woordvoerders van het 
imperialisme werden nogmaals benadrukt toen 
Cheney zich uitsprak tegen de aanhoudende steun 
van Poetin voor Loekashenko in Wit-Rusland, 
terwijl Cheney zelf op weg was om het vliegtuig 
te nemen naar Oezbekistan waar een repressieve 
dictatuur heerst maar dan wel een dictatuur die de 
VS steunde. De betrekkingen tussen Oezbekistan 
en de VS weerhielden de Oezbeekse president 
Islam Karimov er echter niet van om zich uit te 
spreken tegen de Amerikaanse interventie in 
Afghanistan.  
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Het regime in Peking beschikt nog niet over de 
economische of militaire macht om een ernstige 
bedreiging te vormen voor de VS in de regio. De 
VS is zich echter wel bewust van de snelle 
opkomst van China en probeert deze bedreiging te 
controleren met de hulp van Japan. De heersende 
klasse in de VS zag tot voor kort de 21ste eeuw als 
de “nieuwe Amerikaanse eeuw”, maar vreest nu 
een afname van haar status als wereldmacht en de 
opkomst van een nieuwe supermacht in de vorm 
van China. Het VS-imperialisme wil dat 
vooruitzicht actief bekampen en doet er alles aan 
om haar suprematie te behouden. Het zwakste 
punt in het idee van een 21ste eeuw als “Chinese 
eeuw” bestaat uit de enorme interne 
tegenstellingen in China. Dat kan leiden tot 
revoluties en het kan het huidige vertrouwen en de 
assertiviteit van de Chinese elite breken.  
 
Het is duidelijk dat er een strijd om macht en 
invloed in de regio bezig is en ook op wereldvlak 
tussen de VS en China. De gevolgen hiervan 
zullen nog moeten blijken uit de stormachtige 
gebeurtenissen die ons te wachten staan. In eerste 
instantie lijkt de heersende klasse in de VS al haar 
gewicht te gebruiken om de opkomst van Japan 
als sterkere macht in de regio te bevorderen, in de 
hoop dat dit de invloed van China kan tegengaan. 
Door zich achter de nucleaire paraplu van de VS 
te beschermen en meer aandacht te hebben voor 
haar eigen defensiepolitiek, probeert Japan 
geleidelijk aan een positie te vinden van waaruit 
het een meer assertieve houding kan aannemen op 
buitenlands vlak en in het bijzonder tegenover 
China. Dat proces zagen we zeker onder premier 
Koizumi en nu nog meer onder premier Abe.  
 
Een nederlaag van de Republikeinen tegenover de 
Democraten zal niet leiden tot een fundamentele 
verandering in het beleid van het VS-
imperialisme. De houding kan anders zijn: een 
beleid van “liberaal imperialisme” naar het 
voorbeeld van Clinton en het stopzetten van een 
meer unilaterale positie ten voordele van 
‘samenwerking’ met andere kapitalistische 
machten. Maar de fundamentele positie van het 
VS-imperialisme zal hetzelfde blijven. Als de 
enige supermacht ter wereld, kan het zich niet 
terugtrekken in een periode van isolement. Het zal 
proberen tussen te komen, indien nodig ook 
preventief, om haar belangen veilig te stellen. In 
tegenstelling tot de actuele politiek, zou een 
Democratische president echter proberen om een 
‘inclusievere’ aanpak te hebben op buitenlands 
vlak en niet zomaar de kapitalistische instellingen 
aan de kant schuiven of negeren.  
 

Verenigde Naties 
 
Op een beperkte wijze heeft Bush zijn houding 
tegenover de Verenigde Naties reeds aangepast 
met een poging om tot een ‘coalitie’ te komen 
tegenover Iran, wat beperkte kritieken op de 
Israëlische interventie in de Palestijnse gebieden 
voor de oorlog in Libanon en een poging om een 
betere verhouding te krijgen met Europa. De meer 
realistische burgerlijke strategen, zoals de krant 
Financial Times in Groot-Brittannië, proberen het 
VS-imperialisme ervan te overtuigen dat het enkel 
haar rol als enige wereldmacht kan blijven 
uitoefenen indien het een zekere legitimiteit 
verwerft en aansluiting zoekt bij andere 
kapitalistische machten, maar ook koepelorganen 
zoals de Verenigde Naties. De Financial Times 
stelde in 2006: “[De VS] heeft de VN opgericht 
omdat het, ondanks de onvermijdelijke 
beperkingen, de Amerikaanse belangen dient.” 
 
Zoals de Liga der Naties voorheen, worden de 
Verenigde Naties voorgesteld als een niet-
klassengebonden ‘humanitaire’ organisatie die 
zich bezig houdt met de strijd tegen honger, de 
vestiging van vrede en de bescherming van een 
niet nader gedefinieerde ‘internationale 
gemeenschap’. In werkelijkheid is het een 
verzamelplaats van de kapitalistische machten met 
een dominantie van de VS sinds de oprichting van 
de VN. Omdat de VN, of toch alleszins een aantal 
specifieke agentschappen van de VN, een 
progressieve rol kunnen spelen in het opwerpen 
van oplossingen voor bvb Aids of de honger in de 
wereld, behoudt de instelling deels een imago van 
verdediger van de mensheid als geheel.  
 
Goedbedoelende reformisten en liberalen willen 
de VN een progressieve sociale inhoud geven. Er 
zijn echter al meerdere brutale oorlogen 
uitgevochten onder de vlag van de VN, denk maar 
aan de oorlog in Congo in de jaren 1960, de 
Koreaanse oorlog,… Als het de VS uitkomt en de 
nodige stemmen kan krijgen in de 
Veiligheidsraad, geeft het er de voorkeur aan om 
onder de vlag van de VN op te treden. Als het er 
niet in slaagt om die steun te krijgen, aarzelt de 
VS niet om naast de VN op te treden, zoals het 
geval was in Irak waar de VS zelf een ‘coalitie 
van de bereidwilligen’ heeft opgezet. Het CWI 
gaat in tegen het verkeerde en hypocriete beeld 
van ‘internationalisme’ dat zou uitgaan van dit 
orgaan. Wij plaatsen daar tegenover een echt 
internationalisme van diegenen die 
gemeenschappelijke belangen hebben, de 
arbeiders en de armsten in heel de wereld die 
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opkomen voor een andere samenleving in 
socialistische zin.  
 
De regering-Bush heeft een ‘pragmatische’ 
houding aangenomen tegenover de VN. 
Aangezien de regering sterk beïnvloed is door de 
christelijke rechterzijde blokkeerde de VS in de 
VN wel een reeks beperkte maatregelen in de 
strijd tegen Aids. De VS wil geen globale 
doelstelling aanvaarden en stelde: “Iedere 
vermelding van condooms moet gepaard gaan van 
een vermelding van onthouding en geloof.” Dat 
wordt ondersteund door heel wat moslimlanden, 
waaronder Egypte en conservatieve regimes in 
Afrika en Latijns-Amerika. Nochtans komt het 
tegen een achtergrond van naar schatting 38,6 
miljoen mensen die besmet zijn met het HIV-
virus. In 2005 werden 4,1 miljoen mensen voor 
het eerst besmet met het virus en stierven er 2,8 
miljoen mensen aan Aids. De behandeling met 
een medicijn is slechts toegankelijk voor minder 
dan de helft van wie besmet is met het HIV-virus.  
 
Er is een zelfde inefficiëntie in de VN in de 
discussie over de honger in de wereld en het 
volledige falen van de campagne “Maak van 
armoede geschiedenis”. Het immense gevaar van 
een verder ontwikkelen van milieurampen wordt 
eveneens niet aangepakt. Eén van de schijnbare 
paradoxen van het kapitalisme vandaag is dat het, 
ondanks de beweerde economische successen, niet 
in staat is om de wereld te controleren en om te 
gaan met de problemen waarmee de wereld wordt 
geconfronteerd. De strategen van het kapitaal 
scheppen op over de nooit geziene successen van 
hun systeem als de motor voor verdere groei. 
Maar zelfs zij moeten toegeven dat er een nooit 
geziene kloof is tussen het zogenaamd rijke 
noorden en het arme zuiden. De meerderheid van 
de mensheid leeft in armoede en de kloof tussen 
de bezitters en de niet-bezitters wordt in ieder land 
steeds groter, zelfs in het hart van het VS-
imperialisme zelf.  
 
Kloof tussen rijk en arm 
 
De filosofische rechtvaardiging van het succes 
van het VS-kapitalisme bestaat uit de bewering 
dat het opgebouwd is als een “meritocracy”. Dat 
betekent dat wordt uitgegaan van een sociale 
mobiliteit waarbij in de VS iedere inwoner in staat 
is om zich op te werken tot een erg rijke en 
machtige positie. Dat was nooit correct, slechts 
een handvol families en hun afstammelingen 
controleerden een meerderheid van de rijkdom. 
Maar toch beweerde de voormalige Amerikaanse 
president John F Kennedy: “Een opkomende 

vloed kan alle boten optillen”. Die illusie kon 
deels stand houden zolang de Amerikaanse 
economie een vooruitgang kende en een aantal 
kruimels bij de arbeiders en de middenklasse 
terecht kwamen. 
 
Maar zelfs de fanatiekste verdedigers van het 
kapitalisme moeten nu erkennen dat dit niet het 
geval is. Het inkomen van een doorsnee 
Amerikaanse manager bedraagt nu 300 keer het 
gemiddelde loon, dat is ruim tien keer zoveel als 
in de jaren 1970. Het mediaan loon is de 
afgelopen 20 jaar niet gestegen, wat de basis 
vormt voor toekomstige politieke en sociale 
explosies in de VS. De polarisatie tussen arm en 
rijk heeft een aantal commentatoren ertoe 
gebracht om te stellen dat de VS “zal eindigen 
zoals Brazilië”, een land dat bekend staat voor 
haar concentratie van rijkdom bij een kleine 
minderheid. Het blad The Economist stelde 
hierover: “Een kleine opstoot kan leiden tot breed 
politiek ongenoegen. Het sociale landschap van 
het land zou daaronder kunnen lijden.” Dat wordt 
versterkt door de onstabiliteit in het 
wereldkapitalisme. Van Palestina over Irak, Iran 
en Somalië zijn er problemen voor de heersende 
klasse van de VS. De orkaan Katrina, de grootste 
ramp in de geschiedenis van de VS, heeft ook de 
sociale en economische tegenstellingen in het land 
duidelijk gemaakt. Mogelijk heeft dit Bush meer 
schade berokkend dan zelfs Irak. Het heeft 
bovendien het economisch model van de VS in de 
rest van de wereld nog meer gediscrediteerd.  
 
De polarisatie tussen rijk en arm blijft niet beperkt 
tot de VS, Europa en Japan. De grote kloof tussen 
arm en rijk op internationaal vlak is sterk 
toegenomen door het voeren van een neoliberaal 
beleid. In 1960 werd de kloof tussen de rijkste 
20% en de armste 20% geschat op een verhouding 
van 30:1. Tegen 1997 was die verhouding 74:1 en 
tegen eind 2005 zelfs een verhouding van 150:1! 
Dat is een belangrijk gegeven in het moderne 
kapitalisme en het wordt gecombineerd met de 
effecten van een toegenomen uitbuiting en de 
stress van het moderne dagelijkse leven samen 
met andere sociale druk die zorgen voor een 
toenemende vervreemding van de samenleving 
wat duidelijk wordt in alle regio’s van de wereld. 
Dat zijn elementen die leiden tot sociale 
desintegratie, zelfs in een aantal imperialistische 
landen, en het zijn belangrijke thema’s waarop wij 
en de arbeidersbeweging antwoorden op moeten 
formuleren.  
 
In de neokoloniale wereld is er een zee van 
armoede en lijden. Toch slagen een aantal 
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kapitalisten er ook daar in om het uitstekend te 
doen. Een exclusieve club van rijken die meer dan 
1 miljoen dollar bezit (naast hun woning) telt 
wereldwijd 8,7 miljoen leden op wereldvlak en 
zag haar rijkdom op een jaar tijd toenemen met 
6,5%. De leden van het ‘hoge netwerk van 
individuen’ dat meer dan 30 miljoen dollar bezit, 
telt 86.000 leden op wereldvlak en zag haar 
rijkdom met 10% toenemen. De 1% rijksten van 
de wereldbevolking controleren 24% van de 
globale rijkdom. Deze rijke kapitalisten komen nu 
ook uit Latijns Amerika, het Midden Oosten en 
Afrika, waar er de “grootste groei van het aantal 
rijken” was door de stijging van de 
grondstoffenprijzen.  
 
Dit betekent dat de sterke prijsstijgingen voor 
grondstoffen afgeroomd werden door een kleine 
groep in de neokoloniale wereld, net zoals de 
groei in de ‘ontwikkelde’ kapitalistische landen 
een handvol miljardairs verder heeft verrijkt. 
Numeriek gezien is de groep van rijken met 8 
miljoen vrij uitgebreid, maar in vergelijking met 
een wereldbevolking van 6 miljard is dat een erg 
kleine minderheid. Een nog kleinere proportie van 
deze miljonairs behoort tot de club van miljardairs 
die de echte heersers van deze planeet zijn.  
 
Deze kenmerken van het kapitalisme van de 21ste 
eeuw, samen met de gevolgen van de 
globalisering, leiden tot nieuwe taken voor de 
arbeidersbeweging en voor marxisten. De tendens 
om de industrie te herlokaliseren naar China en 
Azië leidt tot een verzwakking van de industrie en 
het industriële proletariaat in Europa, de VS en 
Latijns Amerika en een versterking van de 
dienstensector en een proletarisering van nieuwe 
lagen. Deze lagen beschikken echter niet over de 
ervaring en de traditie van de traditionele 
arbeidersklasse. Dat brengt een aantal nieuwe 
taken met zich mee om de arbeidersbeweging op 
te bouwen en deze arbeiders bij te staan in de 
ontwikkeling van hun organisaties en hun 
strijdervaringen. Het ontwikkelen van dit aspect 
van het werk en van het programma is van vitaal 
belang voor het CWI.  
 
Wereldeconomie 
 
Vooraan bij de superrijken vinden we uiteraard de 
heersende klasse van de VS. Maar terwijl de VS 
nog de enige militaire supermacht ter wereld is, 
zien we dat de economische fundamenten wel 
ondermijnd zijn. Dat wordt gesymboliseerd door 
het tekort van 7% op de huidige begroting in de 
VS. We zullen in een aparte resolutie ingaan op de 
wereldeconomie, maar de economische processen 

hebben een diepgaand effect op de wereldrelaties 
en uiteindelijk zijn het de fundamenten voor de 
verhoudingen tussen verschillende concurrerende 
machten en ook voor de verderzetting van het 
systeem. Terwijl de groei op het eerste gezicht 
indrukwekkend lijkt, wordt dit niet weerspiegeld 
in een sterke verbetering in de ontwikkeling van 
de productiekrachten. Het wordt bedreigd, zelfs in 
de VS waar negen op de tien Amerikanen ervoor 
vreest dat jobs zullen verdwijnen door 
herlokalisering. Tijdens het presidentschap van 
Bush werden 1 miljoen jobs geherlokaliseerd 
binnen de grenzen van de VS.  
 
Op international vlak is de economische 
samenwerking tussen verschillende kapitalistische 
naties geleidelijk aan stilgevallen. Dat kwam 
symbolisch naar voor bij het vastlopen van de 
onderhandelingen over de liberalisering van de 
handel (de zogenaamde Doha-ronde) en de strijd 
tussen de VS en China waarbij de VS het Chinese 
regime probeert onder druk te zetten om de 
Chinese munt, de renminbi, te revalueren. Er is 
een grote revolte, in het bijzonder in de 
neokoloniale wereld, tegen de gevolgen van door 
de VS gecontroleerde internationale financiële en 
handelsinstellingen zoals de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO) en het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF).  
 
Gedurende het grootste deel van de na-oorlogse 
periode was de VS door een politiek van 
georganiseerde handel – voornamelijk 
gestimuleerd door de VS-regering zelf – in staat 
om de handelstaksen te beperken. Dat was in het 
belang van het kapitalisme en kwam samen met 
andere factoren die uit de Tweede Wereldoorlog 
naar voor kwamen en die er voor zorgden dat de 
wereldeconomie snel kon ontwikkelen. Dit werd 
gevolgd door het aanvaarden van een radicale 
kapitalistische globalisatie begin jaren 1990 
waarbij de ‘markt’ het werk van de regeringen zou 
overnemen. Dat ging gepaard met de opkomst van 
wereldwijde bedrijven, vooral in de sector van de 
handel en de elektronica, en het werd nog 
versneld door de creatie van de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO). De 
verschrikkelijke effecten op de neokoloniale 
wereld – in het bijzonder, maar niet alleen, op de 
landbouw – hebben geleid tot een revolte tegen de 
pogingen van het VS-imperialisme om de 
voorwaarden van de wereldhandel op te leggen. 
Dat heeft op zijn beurt geleid tot een 
achteruitgang van de opvattingen van een 
economisch ‘utopisch universalisme’ doorheen 
internationale economische instellingen.  
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In plaats daarvan probeert de VS nu steeds meer 
bilaterale economische en handelsovereenkomsten 
te sluiten met ‘bevoorrechte naties’. Dat wordt 
ook weerspiegeld door de concurrentie van het 
Europese en Japanse kapitalisme die ook proberen 
toegang te krijgen tot de wereldmarkten en in het 
bijzonder in relatie tot China. Anderzijds speuren 
de imperialistische mogendheden, en in het 
bijzonder de VS en China, heel de wereld af om 
meer toegang te verkrijgen tot energiebronnen. 
Deze ‘energie-oorlog’ waarin China een grote rol 
speelt, heeft geleid tot het ‘heroveren’ van Afrika 
met speciale akkoorden die werden gesloten met 
bijvoorbeeld Nigeria en Angola die deze olie-
exporterende landen een nieuwe rol gaven in het 
wereldkapitalisme. Rusland is van een verzwakte 
bijna ex-industriële macht na de val van het 
stalinisme opgeklommen tot een supermacht op 
het vlak van energie tegenover West- en Centraal-
Europa en zelfs tegenover China. Het Midden 
Oosten blijft natuurlijk de belangrijkste 
olieproducerende regio met de grootste 
concentratie van gekende oliereserves.  
 
De recente groei van de wereldeconomie en de 
bijzonder snelle ontwikkeling van China in het 
bijzonder, hebben geleid tot een intensere 
concurrentie voor grondstoffen en daarbij vooral 
voor de belangrijkste grondstof met name energie. 
Dat heeft heel wat gewicht gegeven aan het 
olieproducerende Venezuela waardoor Chavez 
meer manoeuvreer ruimte kreeg dan wat ooit 
mogelijk was in het Cuba van Castro, in de strijd 
met een interne en externe contrarevolutie. Het 
Rusland van Poetin heeft aan de andere kant niet 
geaarzeld om haar energiemacht te gebruiken voor 
wat kapitalistische commentatoren in het Westen 
een nieuwe fase van “grondstoffen nationalisme” 
noemen. Rusland staat in voor 60% van de 
energiebehoefte van de EU. Er was een 
verontwaardiging onder het Europese kapitalisme 
en de VS toen Rusland haar nieuwe macht 
gebruikte om voormalige satellietstaten zoals 
Oekraïne of Georgië terug in de lijn te laten lopen. 
Dit werd nog versterkt toen Rusland probeerde de 
prijs voor de energietoevoer aan West-Europa op 
te drijven, ook al was dat slechts een beperkte 
stijging in vergelijking met de verviervoudiging 
van de olieprijzen in 1974-75 door de Opec. 
Bovendien aarzelt het VS-imperialisme niet om 
haar technologische voorsprong te gebruiken om 
de economische prijs te bepalen bij de uitvoer van 
technologische goederen naar haar kapitalistische 
‘bondgenoten’.  
 
De strijd rond energie en water zal deze eeuw 
blijven duren, zo lang het kapitalisme en het 

imperialisme bestaan. Tegelijk moeten we echter 
vaststellen dat de huidige energiebronnen, en 
zeker olie, eindig zijn. Het aantal ontdekkingen 
van nieuwe olievelden kende een hoogtepunt in 
1964. De combinatie van onderinvesteringen, lage 
olieprijzen en een intense stijging van de vraag 
door de groei van belangrijke economieën zoals 
China, hebben ertoe geleid dat de olieproductie 
vandaag zowat haar limieten bereikt. De 
verwachting dat de huidige hoge olieprijzen zullen 
dalen, zal niet noodzakelijk gerealiseerd worden 
door een ineenkrimpen van de wereldeconomie. 
Burgerlijke economen verwachten dat indien de 
olieprijzen hoog blijven, er koortsachtig zal 
gezocht worden naar alternatieven.  Op basis van 
een perspectief van energietekorten, is er een 
wereldwijde druk voor een zoektocht naar 
alternatieven. Dat heeft geleid tot een vernieuwde 
belangstelling voor kernenergie of 
energiecentrales op basis van nucleaire splijting. 
Dat alternatief is niet aanvaardbaar voor 
socialisten en marxisten omwille van hoe er wordt 
omgegaan met het afval van deze energie. Dat 
vormt een bedreiging voor de toekomstige 
generaties.  
 
In het geval van Iran is het VS-imperialisme, en 
zeker ook haar bondgenoot Israël, hypocriet. Het 
bezit immers zelfs nucleaire installaties, maar eist 
dat Iran geen dergelijke installaties bouwt of zelfs 
het potentieel zou hebben om kernwapens te 
produceren. Iran heeft ongetwijfeld het recht om 
een kernmacht te worden als het dat wil. Maar het 
CWI zal, in tegenstelling tot andere linkse 
formaties, geen steun verlenen of zich uitspreken 
tegen een dergelijke ontwikkeling. De echte 
verdediging van de Iraanse bevolking moet 
gezocht worden in een oppositie tegen het 
imperialisme door de Iraanse massa’s en een 
wereldwijde oppositie tegen gelijk welke militaire 
actie tegen Iran.  
 
De VS 
 
De effecten van de oorlog in Irak samen met die 
van de orkaan Katrina hebben geleid tot een 
historisch lage populariteit voor Bush, in het 
midden van 2006 stond Bush nog op 31%. Hij is 
de meest onpopulaire president van de VS sinds 
1945, met uitzondering van de gehate president 
Nixon die van het presidentschap werd verdreven 
als gevolg van de Vietnam-oorlog en de gevolgen 
van het Watergate schandaal. Dat kwam tot uiting 
in de parlementsverkiezingen in november 2006, 
ook al was dat niet volledig zeker door het rotte 
karakter van de Democratische Partij. De meeste 
Democratische kandidaten voor de 
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presidentsverkiezingen van 2008 – en in het 
bijzonder Hilary Clinton – hadden een 
oorlogszuchtig standpunt door op te komen voor 
het sturen van extra troepen, maar moeten 
noodgedwongen hun standpunt wat verzachten.  
 
Het is niet enkel Irak, maar ook elders in de 
neokoloniale wereld, dat het project voor een 
Amerikaans ‘imperium’ nederlagen heeft geleden. 
De Romeinse elite stelde bij de onderdrukking 
van haar koloniale slaven: “Laat hen ons maar 
haten, zolang ze ons maar vrezen” (oderint dum 
metuant). Dat was ook de filosofie van Bush en 
zijn bende na de aanslagen van 11 september 2001 
toen hij zijn burgerlijke critici, zowel in eigen 
land als internationaal, brutaal negeerde. De 
gevolgen zijn er naar, de massa’s in de 
neokoloniale wereld en zelfs wereldwijd, blijven 
het VS-imperialisme haten maar hebben ook hun 
angst voor de Noord Amerikaanse reus verloren. 
Dat werd aangetoond in Somalië, Afghanistan, 
Iran en in het conflict met Noord-Korea.  
 
Islamisten 
 
De overwinning  van de islamisten in Somalië, 
gesteund door lokale kapitalisten en de massa’s 
die wanhopig zoeken naar gelijk welk alternatief 
op de heersende chaos, vormde een belangrijke 
nederlaag voor de Amerikaanse strategie om het 
terrorisme te bestrijden vanuit de Hoorn van 
Afrika. Sinds de val van de dictator Mohamed 
Siad Barre in 1991 viel het land ten prooi aan 
corrupte krijgsheren die heel wat rijkdom 
verzamelden door controle te verwerven op de 
havens, wegen en luchthavens waar er geen 
erkende nationale autoriteit aanwezig was. De VS 
steunde deze heersers steevast, zelfs toen bepaalde 
Somalische kapitalisten de VS benaderden om 
hun beleid te veranderen. De VS was bang van 
een ‘Talibanisering’ van Somalië, maar haar 
misrekeningen lijken nu net te leiden tot het 
tegenovergestelde van wat de oorspronkelijke 
bedoelingen van de VS. Bush heeft gesteld dat hij 
wil vermijden dat er nieuwe bases komen voor Al-
Qaeda, maar na het weinig glorievolle 
terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit 
Somalië in 1994 (onder Clinton) was de VS niet 
meer in staat om op een directe wijze militair 
tussen te komen.  
 
De islamisten zullen in Somalië niet in staat zijn 
om meer vrede en welvarendheid te brengen voor 
de bevolking dan wat de Taliban aan te bieden 
had aan de Afghaanse bevolking. De laatste 
krijgsheren capituleerden tegenover het nieuwe 
islamistische regime, maar dat kan snel een 

theocratische dictatuur worden waar iedere 
onafhankelijke beweging van de arbeiders of de 
armen sterk onderdrukt wordt.  
 
De VS zal niet zomaar staan toekijken terwijl een 
nieuw islamistisch regime aan de macht komt. De 
VS zal proberen tussen te komen. Niet op een 
directe manier, maar via bondgenoten. Voor de 
capitulatie van de krijgsheren waren er verslagen 
over hoe Ethiopische troepen de grens overstaken 
om de ‘voorlopige regering’ te ondersteunen. Er is 
een angst onder een aantal buurlanden dat een 
opmars van het islamfundamentalisme in Somalië 
een regionale impact kan hebben.  
 
De algemene bedreiging door de islamisten, en in 
het bijzonder door Osama Bin Laden en zijn 
groep, om na de aanslagen van 11 september in de 
VS de ummah (de wereldwijde gemeenschap van 
moslims) te mobiliseren achter haar ideeën, is niet 
gerealiseerd. De aanhangers van de ‘jihad’ rond 
figuren als Bin Laden en anderen, kunnen 
vergeleken worden met een soort burgerlijke, 
religieuze vorm van terroristisch ‘anarchisme’. 
Een gewelddadig anarchisme denkt dat het de 
massa’s in beweging kan zetten door een reeks 
gedurfde acties van een handvol terroristen en dat 
op die manier fundamentele verandering kan 
worden bekomen. Het marxisme gaat daar 
uiteraard tegen in en stelt dat de macht van de 
massa’s van de arbeiders centraal moet staan. 
Marxisten stellen dat gewelddadige anarchisten 
eigenlijk ‘liberalen met bommen’ zijn. De 
volgelingen van Bin Laden zijn reactionairen met 
bommen. Bovendien vormen ze een godsgeschenk 
voor de neoconservatieve bende rond Bush. Die 
hebben de ‘dreiging’ van het stalinisme als excuus 
voor een militarisering van grote delen van de VS, 
kunnen vervangen door een angstklimaat dat moet 
dienen als rechtvaardiging voor massale defensie-
uitgaven, repressieve wetten,… Bovendien zijn de 
aanhangers van de jihad er niet in geslaagd om 
massale steun te krijgen van de moslimbevolking. 
Islamistische opvattingen, de rechtse politieke 
islam om correcter te zijn, vormen echter nog 
steeds een probleem en kunnen een centraal 
gegeven worden in de oppositie van de massa’s 
tegen de corrupte regimes in de Arabische wereld 
en der est van de neokoloniale wereld.  
 
Het succes van Hezbollah dat in staat was om de 
Israëlische aanval op Libanon tegen te houden, 
heeft er toe geleid dat deze organisatie meer nog 
dan Al Qaeda een symbool is geworden voor het 
Arabisch en in zekere zin het ‘islamitisch’ verzet 
tegen het imperialisme en haar bondgenoten, zoals 
Israël, in het Midden Oosten. Hezbollah verschilt 
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echter sterk van Bin Laden, zowel qua oorsprong 
(als antwoord op de Israëlische invasie in Libanon 
in 1982) als qua actuele samenstelling. Hezbollah 
heeft onderdelen van de oude ‘linkerzijde’ 
opgenomen, waaronder leden van de Libanese 
Communistische Partij en geradicaliseerde 
Palestijnen.  
 
Nasrallah heeft recent de figuur van Che Guevara 
aangeprezen als symbool van verzet. Daarmee 
wou hij het idee van een ‘gezamenlijk blok’ met 
socialisten en anderen rechtvaardigen. Niet enkel 
in de neokoloniale wereld, maar ook in Libanon 
zelf. Bovendien heeft Hezbollah afstand genomen 
van haar vroegere eis van een ‘islamitische staat’ 
in Libanon. In die zin heeft het een aantal 
kenmerken van een burgerlijke democratische 
verzetsbeweging tegen Israël en het imperialisme 
opgenomen.  
 
Het zou echter te vroeg zijn om nu al te 
concluderen dat Hezbollah kan ontwikkelen tot 
een brede Libanese organisatie, in plaats van een 
organisatie die vooral omkomt voor de Sjiieten. 
Het succes van Hezbollah in de ogen van de 
Arabische massa’s heeft echter bijgedragen tot het 
algemene beeld dat het de islamitische 
organisaties zijn die ingaan tegen de lakeien van 
het imperialisme in het Midden Oosten en niet 
zozeer de linkse of nationalistische krachten wiens 
dagen geteld zijn nadat ze hun kans hadden 
gekregen in de afgelopen 50 jaar. Het zijn 
organisaties zoals Hezbollah met een element van 
islamistische opvattingen, en het Soennietische 
Hamas in Palestina die op de voorgrond zijn 
getreden ten nadele van een ‘seculier’ type van 
bewegingen zoals Fatah. De toenemende invloed 
gaat echter ook gepaard met een groeiende druk 
om zich aan te passen aan de ‘realiteit’. Dat heeft 
Hamas, deels onder druk van de Palestijnse 
gevangenen, voor de invasie van Libanon ertoe 
gedwongen om zich tactisch uit te spreken voor 
een ‘twee staten’ oplossing voor het Arabisch-
Israëlische conflict. Zowel Hamas als Hezbollah 
kunnen, zeker in een periode van onstabiele vrede, 
onder invloed komen van klassentegenstelling en 
zelfs opgesplitst worden. De catastrofale 
economische situatie in het Midden Oosten 
(buiten de olierijke golfstaten) en de gevolgen 
daarvan voor het dagelijkse leven van de 
Arabische massa’s kunnen dat versterken.  
 
De massa’s kunnen ‘de opslagkamer van de 
geschiedenis doorzoeken’ en zelfs hun toevlucht 
zoeken tot achterhaalde en gefaalde ideologische 
posities, en dat omwille van de afwezigheid van 
massale marxistische en socialistische 

alternatieven. Dit kwam tot uiting in de massale 
steun in een aantal landen voor islamistische 
opvattingen of organisaties. Recente peilingen 
tonen evenwel aan dat de steun voor de 
opvattingen en methoden van Bin Laden in de 
islamitische wereld opvallend achteruit gegaan is 
in 2004-2005. Er was zelfs een sterke 
achteruitgang in die landen die direct te maken 
kregen met islamistisch geweld.  
 
Zelfs waar er machtige islamistische krachten 
bestaan, zoals de Moslim Broederschap in Egypte 
en elders, moesten deze krachten hun positie 
aanpassen. Net zoals rechtse neofascistische 
partijen met een zekere basis in de samenleving 
hun openlijke fascistische, paramilitaire vleugels 
moeten verbergen of omvormen, zagen we een 
gelijkaardig proces bij de krachten van de rechtse 
politieke islam. Deze krachten kunnen echter 
blijven teren op het enorme ongenoegen dat 
bestaat in de neokoloniale wereld en het zullen 
belangrijke krachten blijven tenzij ze systematisch 
politiek ondermijnd worden door de opbouw van 
bewuste socialistische en marxistische krachten. 
Dat blijft een belangrijke taak voor het CWI dat 
een rol wil spelen in het bijstaan van de 
arbeidersbeweging in de regio om voorzichtig om 
te gaan met bewegingen die gebaseerd zijn op 
religie en onvermijdelijk zullen moeten splitsen 
langs klassenlijnen als uitdrukking van de 
groeiende klassentegenstellingen die ook in het 
Midden Oosten ontwikkelen.  
 
Afghanistan 
 
De politieke, ethische en sociale problemen zijn 
voor marxisten inde neokoloniale wereld anders 
en complexer dan in de ontwikkelde 
kapitalistische landen. Dat geldt zeker voor 
gebieden zoals Afghanistan. Wel zijn een aantal 
omstandigheden uit de neokoloniale wereld 
overgeplaatst naar de ‘Eerste’ Wereld door 
massale migratie. De basis die wij aan het 
uitbouwen zijn in Pakistan is een belangrijk 
vertrekpunt om tussen te komen in dit land en in 
heel de regio. Afghanistan was zogenaamd 
‘veilig’ na het uitdrijven van de Taliban door de 
Amerikaans-Britse invasie na de aanslagen van 11 
september. Nu blijkt echter dat de macht van 
president Karzai – die gesteund wordt door de 
financiële middelen en de militaire bescherming 
van de VS, Groot-Brittannië en andere NAVO-
landen – niet verder reikt dan de grenzen van de 
hoofdstad Kaboel. Er waren anti-Westerse rellen 
en een aantal methoden die doen denken aan Irak 
(zoals zelfmoordaanslagen) in Afghanistan. In het 
zuiden en het grensgebied met Pakistan, is er een 
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schaduwbewind van de Taliban. Middeleeuwse 
barbarij is er teruggekeerd met scholen die plat 
gebrand worden en vrouwen die geterroriseerd 
worden en terug in hun huizen worden gedreven.  
 
Ondanks alle beweringen van de Amerikaanse en 
Britse troepen dat ze de ‘harten en geesten’ aan 
het winnen zijn (een echo van een gefaald 
Amerikaans beleid in Vietnam), slagen de troepen 
er niet in om het land uit haar feodale verleden te 
halen. Het falen van de missie in Afghanistan 
blijkt ook uit de toename van de dodentol van 
Britse en andere NAVO-troepen in het land. Er 
zijn zoveel middelen van de NAVO in 
Afghanistan gestopt dat de Financial Times 
beweerde: “Niet enkel de toekomst van 
Afghanistan, maar ook die van de NAVO staat 
hier op het spel”. Britse generaals waarschuwden 
dat het Britse leger in Irak op zes maanden van de 
kaart kan geveegd worden. Ze verklaarden tevens 
dat de meerderheid van de Afghaanse bevolking 
wel eens voor een heerschappij van de Taliban 
zou kunnen kiezen als het daardoor ‘vrede’ kan 
krijgen. De lessen van de geschiedenis van 
Afghanistan werden niet getrokken door de Britse 
en Amerikaanse imperialisten. Er is een vraag 
naar vrede en stabiliteit onder de hard getroffen 
Afghaanse bevolking. De meerderheid verwerpt 
de methoden van de Taliban. Maar de krachten 
achter Karzai zijn een spiegelbeeld van de 
Taliban. Het is een bont allegaartje van brutale 
krijgsheren die ook gehaat worden door de 
bevolking. Een deel van de Afghaanse bevolking 
steunt de Taliban omdat “de krijgsheren die aan 
de macht zijn gesteund worden door het 
buitenland”.  
 
Ondanks de beweringen van het imperialisme dat 
het de opiumteelt zou tegen gaan door 
alternatieven aan te bieden aan de Afghaanse 
boeren, bleek dat het land in 2006 een nooit 
geziene hoeveelheid opium zou produceren met 
de grootste toename in de provincie Helmand 
waar de Britse troepen betrokken zijn in een 
confrontatie met de Taliban. Deze provincie zal 
wellicht minstens een derde van de 
wereldproductie van heroïne in 2006 produceren, 
een klassiek voorbeeld van de ‘beschavingsrol’ 
van de Britse troepen in Afghanistan. Afghanistan 
staat in voor bijna 90% van de heroïne in de 
wereld. De dunne lijn van Amerikaanse en Britse 
troepen is niet in staat om de strijd tegen de 
Taliban aan te gaan. De regering-Karzai is 
dermate wanhopig dat het een alliantie aangegaan 
is met de ‘narco-krijgsheren’ en de milities om zo 
de Taliban te bestrijden. Tegelijk heeft dit Karzai 
er niet van weerhouden om in het zuiden tot een 

akkoord te komen met een deel van de Taliban, 
net zoals het regime in Pakistan akkoorden heeft 
met de Taliban langs haar kant van de grens. 
 
Er wordt geschat dat er een “buitenlands legioen” 
van 150.000 troepen nodig zou zijn om enkel het 
zuiden van Afghanistan te controleren. Een 
volledige ineenstorting van de zogenaamd 
‘democratische’ regering onder Karzai staat 
bovendien op de agenda in Afghanistan. Om 
redenen van strategie en prestige, zal het 
imperialisme proberen om dit te vermijden, maar 
een behoud van de actuele situatie is hoogst 
onwaarschijnlijk in deze onstabiele regio.  
 
Elk regime in het Midden Oosten is onstabiel en 
kan desintegreren – mogelijk via de tussenweg 
van een oorlog zoals veel het geval geweest is in 
de geschiedenis – waardoor de situatie compleet 
uit de hand kan lopen. Egypte is een voorbeeld 
van een dergelijk regime. Er is een dictatuur waar 
verkiezingsfraude de norm is en gecontroleerd 
wordt door Moebarak en zijn Nieuwe 
‘Democratische’ Partij, de politieke uitdrukking 
van de staat dat het controleert. Deze dunne laag 
‘democratisch’ vernis werd echter gebruikt door 
de Moslim Broederschap om op het parlementaire 
toneel te verschijnen en de heerschappij van 
Moebarak te betwisten. 600 leden van de 
Broederschap zitten in de gevangenis en 
Moebarak dreigt geregeld met een volledige 
repressie van de organisatie als het niet langer in 
de lijn loopt.   
 
De seculiere oppositie wordt ook genadeloos 
onderdrukt. De meeste seculiere 
oppositiestromingen zijn bang van banden met de 
VS omwille van de enorme onpopulariteit van de 
VS in het bewustzijn van de Egyptische en 
Arabische bevolking. Op dit punt is er een 
belangrijk verschil met Oost-Europa. Terwijl het 
VS-imperialisme heel wat steun geeft aan het 
Egyptische regime – enkel Israël krijgt nog meer 
subsidies vanuit de VS – is het duidelijk dat dit 
onvoldoende zal zijn, zeker niet indien er een 
economische stagnatie of achteruitgang is, om te 
vermijden dat de situatie in het land verder 
overkookt en tot ontploffen komt. Er is een 
economische tendens om zich minder op de VS te 
richten. De groei van de handel tussen de 
verschillende Arabische landen nam toe van 4% 
in 2002 tot 22% in 2005. De handel van Egypte 
met andere Arabische landen nam met 60% toe, 
omwille van een groei in de export van de 
industrie en de val van het Egyptisch pond naast 
een toename van de directe investeringen vanuit 
de Golfstaten.  
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Anderzijds werd Kaddaffi, het vroegere enfant 
terrible van het imperialisme, aan boord genomen 
nadat hij zich uitsprak tegen kernwapens, twee 
agenten die naar verluidt betrokken waren bij de 
explosie van een vliegtuig boven het Schotse 
Lockerbie overleverde en tevens een compensatie 
van 2,7 miljard dollar betaalde aan de slachtoffers. 
Een factor die wellicht niet in het minst een rol 
gespeeld heeft bij het akkoord tussen de VS en 
Libië is natuurlijk de druk van de oliebedrijven 
die een normalisatie van de relaties wilden om zo 
ook de hand te kunnen leggen op de rijke 
oliereserves in Libië. Het regime van Bush blijft 
stil over de ‘democratisering’ van Libië, ook al 
stelde het eerder dat democratisering het centrale 
principe van haar politiek in het Midden Oosten 
zou zijn.  
 
De economische perspectieven voor de regio, die 
kunnen doorbroken worden door sectaire en 
etnische conflicten, worden gesymboliseerd door 
het olieproducerende eiland Bahrein. Dat eiland 
bevindt zich tussen Saoedi-Arabië en Irak. De 
kloof tussen rijk en arm valt er samen met een 
dieper wordende sectaire verdeeldheid. Op dit 
ogenblik ziet het er naar uit dat tegen 2013 zo’n 
35% van de inwoners van het eiland werkloos 
zullen zijn en 70% zal een job hebben dat 
‘beneden’ de verwachtingen of de mogelijkheden 
van de arbeiders is. Het regime wordt geleid door 
de heersende al-Khalifa familie die toelaat dat een 
parlement bestaat dat niets in de pap te brokken 
heeft. Twee derden van de bevolking zijn Sjiieten 
en er ontstaan meer sectaire spanningen vanuit de 
Soennietische verdedigers van Al Qaeda die zich 
tegen de Sjiieten richten. Zoals in Egypte kan een 
ernstige economische crisis ertoe leiden dat het 
eiland onbestuurbaar wordt. Hetzelfde kan 
overigens gebeuren in Syrië en heel wat andere 
regimes in het Midden Oosten.  
 
Deze onstabiliteit zal ook gevolgen hebben voor 
de Mahreblanden. Algerije heeft nog steeds te 
lijden onder de verschrikkelijke gevolgen van een 
20 jaar durende burgeroorlog. Gebeurtenissen in 
deze regio, inclusief Marokko en Tunesië, hebben 
een effect in Europa. Het feit dat de regimes daar 
niet in staat zijn om iets aan te vangen met de 
nieuwe generatie die de universiteiten en scholen 
verlaat, zal het ongenoegen verder doen toenemen 
en zal de druk op emigratie vergroten. Dat zet op 
zijn beurt druk op landen als Spanje, Frankrijk, 
Italië en Europa in het algemeen.   
 
Het is belangrijk dat het CWI de dialoog aangaat 
met de nieuwe generatie van arbeiders en 

jongeren die uit moslimlanden komen of die een 
moslimachtergrond hebben en die op zoek zijn 
naar een radicaal revolutionair antwoord op hun 
problemen. Sommigen van hen zullen mogelijk de 
richting van het islamitisch fundamentalisme 
uitgaan, dat zagen we ook bij de Iraanse revolutie. 
Maar onze ervaring in Pakistan toont aan dat het 
mogelijk is om met een voorzichtige benadering, 
via tussenkomsten rond sociale thema’s in het 
bijzonder en met een nadruk op vakbonden, 
nieuwe arbeiderspartijen het idee van permanente 
revolutie naar voor te brengen als antwoord op het 
falen van de burgerlijk-democratische revolutie 
die nog niet werd doorgevoerd in deze landen. Dat 
kan een basis vormen voor socialistische en 
marxistische krachten.  
 
China 
 
China was het voorwerp van heel wat artikels en 
analyses van het CWI. De redenen daarvoor zijn 
evident: het fenomeen van de opgang van China 
in concurrentie met in het bijzonder de tanende 
macht van de VS. Dit zal wellicht deze eeuw 
domineren op het vlak van de wereldrelaties tot op 
het ogenblik dat socialistische revoluties de 
heersende elite in beide landen omverwerpen. 
Binnen het CWI zijn we het eens dat er een proces 
van kapitalistisch herstel is die reeds minstens 26 
jaar aan de gang is. De economische 
hervormingen in de jaren 1980 moesten de 
exportgerichte industrieën aan de kust versterken. 
Dat heeft China doen veranderen in een 
werkplaats voor de goedkope goederen in het 
Westen. Er was een jaarlijkse economische groei 
van 10%.  
 
Dat wordt voorgesteld als een triomf van de 
‘markt’ op de verouderde ‘centrale planning’. 
Deze poging om de geschiedenis te herschrijven, 
werd versterkt door de literatuur met bijvoorbeeld 
de werken van Jung Chang of Jon Hallidays 
biografie van Mao waarin de Chinese revolutie 
van 1944-49 wordt voorgesteld als een enorme 
ramp voor China en Azië in het algemeen. 
Nochtans was het wellicht de tweede belangrijkste 
gebeurtenis uit de geschiedenis waarbij de 
burgerlijk-democratische revolutie werd 
doorgevoerd en in navolging van Trotski’s theorie 
van de permanente revolutie een stap verder 
moest gaan, ook al was het in een karikaturale 
vorm.  
 
Er kwam een geplande economie voort uit de 
Chinese revolutie, maar heel wat van de voordelen 
van een geplande economie konden niet worden 
ontplooid door het bestaan van een autoritair één-



9de Wereldcongres CWI – Stellingen over wereldrelaties    - 16 - 

partijstelsel waarbij het maoïstisch/stalinistisch 
regime de staat en de samenleving controleerden. 
Het regime was relatief progressief – meer dan het 
huidige regime – en zorgde ervoor dat het 
nationale inkomen van China vijf keer zo groot 
werd tussen 1952 en 1978. De lonen waren laag, 
maar er was werkzekerheid en sociale zekerheid: 
pensioenen, gezondheidszorg en andere 
voorzieningen die zorgden voor een hoge graad 
van persoonlijke veiligheid. Deze voordelen, of 
toch de meeste ervan, zijn verdwenen in de 
terugkeer naar de markt.  
 
Dat gebeurde niet zonder een massale oppositie 
van de arbeiders en boeren, zelfs in de eerste 
stadia van het proces. Vandaag wordt de opstand 
op het Tienamenplein vaak voorgesteld als een 
soort van voorbeeld voor de huidige ‘oranje’ of 
andere revoluties in Oost-Europa waar wordt 
opgekomen voor een Westerse stijl van vrijheid 
en democratie. Dat is een compleet verkeerd beeld 
van wat de opstand op Tienamen betekende. Er 
was een massale oppositie tegen de afbraak van de 
Chinese ‘welvaartstaat’ wat leidde tot 
prijsstijgingen. In de maoïstische periode werd de 
inflatie onder controle gehouden. Een laag van de 
bevolking in de stedelijke gebieden is uit extreme 
armoede weg geraakt, maar er was wel een 
alarmerende toename van sociale en economische 
ongelijkheden.  
 
Volgens een schrijver leidt dit ertoe dat de situatie 
nu als volgt is: “China is nu één van de meest 
ongelijke landen ter wereld, zelfs meer dan de 
VS” ( Pankaj Mishra in The Guardian, 10 juni 
2006). De gezondheidszorg en de lagere scholen 
zijn erop achteruit gegaan. De economische groei, 
die er indrukwekkend uitziet in de 
overzichtscijfers, blijft beperkt tot de stedelijke 
gebieden en leidt bovendien niet tot de creatie van 
nieuwe jobs. De meerderheid van de bevolking 
bevindt zich nog steeds in de landelijke gebieden 
en heeft te maken met een stagnerende of zelfs 
achteruitgaande levensstandaard.  
 
In het algemeen blijft China nog vooruitgaan op 
dit ogenblik, maar haar groeivooruitzichten 
kunnen ernstig beperkt worden naargelang de 
ernst van een recessie of economische 
achteruitgang van het wereldkapitalisme. Eén van 
de belangrijke factoren die de groeiperspectieven 
voor China bepalen is natuurlijk de strijd van de 
arbeidersklasse. Er is nu wat kapitalistische 
economen een “opwaartse druk op de lonen” 
noemen in de grote Chinese steden, vooral 
Shanghai en Peking. Zoals we voorspelden, 
blijven de Chinese massa’s zich niet zomaar 

neerleggen bij slavenlonen. Er was reeds een 
sterke toename van massaprotesten met stakingen 
van arbeiders tegen gezondheids- en 
veiligheidscondities en zeker ook rond de lonen. 
Dit zal wellicht blijven toenemen, zeker indien de 
economie blijft vooruitgaan. De kwestie van 
vakbonden, een discussie die reeds op de agenda 
van de arbeidersstrijd staat, zal steeds meer naar 
voor komen.  
 
Het bewustzijn van de arbeiders, laat staan van de 
arbeiders, lijkt vrij beperkt te zijn. Dat betekent 
dat een strijd voor vakbondsrechten en 
democratische rechten het centrale punt zal zijn 
waarrond de arbeidersklasse in actie zal komen. 
Na een lange periode van totalitair bewind onder 
het maoïsme na een periode van 20 jaar 
burgeroorlog en bedekte dictaturen waar er geen 
democratische rechten waren, is het logisch dat 
het huidige begrip van de Chinese massa’s op dat 
vlak beperkt is. Het lijkt zelfs beperkter te zijn dan 
het bewustzijn in Rusland ten tijde van de 
revolutie van 1905 of zelfs de eerdere Russische 
stakingen van 1896. We krijgen in zekere zin te 
maken met een beweging van voor 1896 maar dan 
wel op een gigantische schaal. De woede en de 
klachten stapelen zich op waardoor de Chinese 
arbeiders een periode die lijkt op 1896 tot 1905 in 
Rusland wel eens op versneld tempo zouden 
kunnen meemaken.  
 
Heel wat van de kleine georganiseerde of semi-
georganiseerde oppositiegroepen lijken zich in 
eerste instantie te richten tot maoïstische 
opvattingen. Dat is onvermijdelijk gezien het 
contrast dat er is tussen de voorwaarden 
waaronder de massa’s leefden onder het 
maoïstische China en de ondraaglijke polarisatie 
van rijkdom, de problemen van gezondheid en van 
het milieu,… die het moderne China domineren.  
 
Het klassenkarakter van China was een bron van 
discussie, debat en meningsverschillen in het 
CWI. Er is wel een algemeen akkoord dat China 
in de richting gaat van een volledige 
kapitalistische economie. Onvermijdelijk zal dat 
de staat die dit proces controleert op een bepaald 
ogenblik de belangrijkste klassentegenstellingen 
in de samenleving zal weerspiegelen. Dit punt is 
belangrijk in de ontwikkeling van het kapitalisme 
in China. De enorme omvang van China, waar een 
kwart van de wereldbevolking woont, en de 
enorme geografische verschillen, historische 
ontwikkelingen,… zullen ervoor zorgen dat er 
grote verschillen zijn tussen de verschillende 
provincies en staten. Terwijl de Chinese vorm van 
kapitalisme sterk naar voor komt, zijn er ook 
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overblijfselen van de voormalige gecentraliseerde 
staat waarbij delen van de economie in 
staatshanden blijven. Bovendien zal een 
economische recessie op wereldvlak enorme 
gevolgen hebben in China waardoor de overheid 
kan gedwongen worden om haar controle op delen 
van de private industrie te heroveren om sociale 
opstanden tegen te gaan. Dat zal geen poging zijn 
om terug te keren naar een geplande economie 
met een stalinistisch regime. Dat is immers een 
hoofdstuk dat in China en elders gesloten is. Het 
is echter mogelijk dat China een aantal 
‘staatskapitalistische’ maatregelen neemt (niet in 
de zin dat het gebruikt wordt door de International 
Socialist Tendency, maar wel zoals het werd 
begrepen door Engels).  
 
Een aantal kameraden meent dat China reeds is 
aangekomen in het ‘eindstation’, dat het een 
kapitalistische economie kent en een 
kapitalistische staat die daarmee overeenstemt. Er 
kunnen echter periodes in de geschiedenis zijn, 
zelfs overgangsperiodes die decennia lang blijven 
duren, waarbij tegengestelde processen samen 
bestaan in sommige staten waardoor het moeilijk 
is of zelfs prematuur om een blijvende 
karakterisering te geven aan een proces dat nog 
niet beëindigd is. Langs de andere kant van de 
situatie die we vandaag in China zien, zagen we in 
de periode tussen 1945 en de jaren 1980 regimes 
in voornamelijk de neokoloniale wereld die een 
hybride karakter aannamen: elementen van 
kapitalisme werden gecombineerd met elementen 
van een ‘gedeformeerde arbeidersstaat’. Daardoor 
was het moeilijk om een klassenclassificatie te 
maken voor deze landen. Er werden soms haastige 
standpunten ingenomen tegenover bepaalde 
regimes omdat de meerderheid van de 
productiekrachten werden overgedragen aan de 
overheidssector. Achteraf gezien was het beter 
geweest om voorzichtiger te zijn in de benoeming 
van het klassenkarakter van deze regimes om op 
basis van de verdere ontwikkeling te zien in welke 
richting het proces ging.  
 
Het proces in China vandaag is duidelijk en er is 
een volledige overeenstemming in onze 
organisatie over het feit dat China in de richting 
van een volledig kapitalistisch regime aan het 
gaan is. Op dit ogenblik denken we dat het proces 
nog niet volledig voltooid is, zelfs op economisch 
vlak. De staat heeft een aantal overblijfselen van 
het vroegere maoïstisch-stalinistische regime met 
ook ‘openlijk kapitalistische elementen’. Niet 
alleen de ambtenarij maar ook het Chinese leger 
(het Volksbevrijdingsleger) heeft kapitalistische 
kenmerken naast oude overblijfselen van het 

maoïsme-stalinisme. Er zijn verschillende 
standpunten over hoe ver het proces van 
kapitalistisch herstel is gegaan, maar er is wel 
overeenstemming over de taken en eisen om te 
komen tot een revolutionaire verandering in 
China. Er is geen ‘klassieke politieke revolutie’ 
nodig, zoals het geval zou zijn in een 
gedeformeerde arbeidersstaat zoals destijds in 
Oost-Europa of de Sovjetunie voor 1989. Toen 
was het geen kwestie van sociale verandering, 
maar was het nodig dat de bureaucratie werd 
vervangen door een arbeidersdemocratie. De 
stalinistische staten moesten vervangen worden 
door gezonde arbeidersstaten. De situatie is 
vandaag in China niet zo eenvoudig gelet op de 
gemengde economische en staatsvormen. Het 
programma voor een nieuwe revolutie zou een 
gecombineerd karakter moeten hebben van 
elementen van het programma van ‘politieke 
revolutie’ en elementen die nodig zijn voor een 
‘sociale revolutie’ zoals onder het kapitalisme. 
 
In de nog steeds aanzienlijke overheidssector 
moeten de Chinese arbeiders opkomen voor het 
verwijderen van de bureaucratie, de verkiezing 
van alle vertegenwoordigers en functionarissen, 
afzetbaarheid van verkozenen, het feit dat 
verkozenen niet meer mogen verdienen dan een 
gemiddelde arbeider, strikte beperkingen voor het 
inkomen van specialisten en de vervanging van 
het bureaucratisch staatsapparaat van het leger 
door de gewapende bevolking. In de groeiende 
‘private sector’, moet worden opgekomen voor de 
nationalisatie of de hernationalisatie van 
voormalige overheidsbedrijven (SOE’s) en de 
nationalisatie met minieme compensaties van de 
imperialistische monopolies die actief zijn in 
China zodat ook deze onder arbeidscontrole en -
beheer kunnen worden geplaatst. De opbouw van 
een machtige arbeidersbeweging in China van het 
grootste belang voor de wereldwijde strijd voor 
socialisme.  
 
De regerende elite in China zal proberen haar 
macht verder te zetten, zowel op intern vlak als op 
internationaal vlak. Zoals we eerder reeds stelden 
is het steeds meer een bedreiging voor het VS-
imperialisme, in het bijzonder in de neokoloniale 
wereld, door zich op te stellen als verdediger van 
de belangen van de arme landen tegen de rijke 
Westerse naties. Het geeft ook heel wat steun aan 
regimes in Afrika, Latijns Amerika en Azië om zo 
gemakkelijker toegang te verwerven tot de 
grondstoffen (vooral olie en metalen) die nodig 
zijn voor de groeiende industriële basis in China. 
De behoeften aan energie zijn erg groot in China 
en zorgden reeds voor akkoorden met Brazilië, 
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Venezuela en Cuba in Latijns Amerika en ook met 
een aantal Aziatische landen. Angola nam recent 
de rol van Saoedi-Arabië over als belangrijkste 
olieleverancier aan China. China investeerde ook 
heel wat in het ontwikkelen van productie in de 
neokoloniale wereld. De situatie in de Chinese 
fabrieken weerspiegelen de algemene situatie in 
het land: geen democratische rechten, geen 
vakbonden,… Dat leidt tot oppositie en zelfs haat 
van die arbeiders die verliezen door deze 
genadeloze kapitalistische uitbuiting.  
 
China probeert een sterke militaire macht uit te 
bouwen, het heeft nu reeds na de VS het tweede 
grootste defensiebudget. Het Instituut voor 
Strategische Studies dat in Londen gevestigd is, 
stelt dat de Chinese militaire uitgaven het 
afgelopen decennium met 300% zijn toegenomen 
in reële termen. Het echte militaire budget 
bedraagt wellicht 70% meer dan het officiële 
budget. Het totale militaire budget voor 2003 was 
bijna 40 miljard dollar, 2,7% van het Bruto 
Binnenlands Product. In de VS was dat 3,7% van 
het BBP. In feite zijn de Amerikaanse uitgaven 
aan wapens beperkt in vergelijking met China 
vandaag. Achter de Amerikaanse schermen is er 
een vrees voor een militair conflict met China op 
een bepaald ogenblik.  
 
Taiwan is het evidente voorwerp van een 
mogelijke confrontatie waarbij ook Japan 
betrokken zou kunnen worden in een gewapend 
conflict, aangezien het deel uitmaakt van een 
militaire alliantie met de VS. Het is echter niet 
enkel in het ‘Aziatisch theater’ dat het potentieel 
van een conflict tussen de VS en China op de 
agenda staat. De toenemende imperialistische 
spanningen en de concurrentie tussen China en 
Japan zorgen ook voor een potentieel van 
conflicten in de neokoloniale wereld.  
 
De internationale rol van China wordt echter mee 
bepaald door interne ontwikkelingen en in het 
bijzonder de verdere ontwikkeling van de 
economie. Dat is op zijn beurt afhankelijk van de 
mogelijkheid van China om de ontwikkelde 
industriële landen ‘bij te benen’, zeker op het vlak 
van technologie. Zich bewust van de dreiging op 
langere termijn, pleiten steeds meer invloedrijke 
figuren van de Amerikaanse heersende klasse 
voor een stopzetting van technologische transfers 
naar China.   
 
Dat is een opvallend verschil in de houding van 
het VS-imperialisme tegenover de ‘Tijgers’ vlak 
na de Tweede Wereldoorlog. Toen hielp de VS bij 
de creatie van de ‘tijgers’ – Hong Kong, 

Singapore, Taiwan, Zuid-Korea, Maleisië tot op 
zekere hoogte – omdat ze de concurrentie 
aangingen met China in Azië op een ogenblik dat 
China nog een bureaucratisch geplande economie 
kende. Bovendien waren de tijgereconomieën 
klein, zeker bij het begin van hun ontwikkeling, 
waardoor ze geen ernstige bedreiging konden 
vormen voor de Amerikaanse industrie. China zit 
in een andere situatie, wat heeft geleid tot een 
zekere economische en politieke schizofrenie in 
de VS. Enerzijds steunt China de Amerikaanse 
economie door goedkope goederen te leveren. Dat 
zorgt ervoor dat de inflatie beperkt blijft. China is 
ook de belangrijkste Aziatische natie die dollars 
blijft opkopen waardoor het tekort van 7% in de 
VS wordt gedekt. Maar anderzijds wordt in de VS 
ook gevreesd dat China uiteindelijk de VS op 
economisch vlak kan bijbenen en het kan 
vervangen als de dominante macht op de planeet.    
 
Het Europees kapitalisme, bij monde van de 
Duitse kanselier Merkel, weerspiegelde recent de 
Amerikaanse vrees toen China werd aangeklaagd 
voor de gedwongen transfer van technologie die 
plaats vond. Merkel verwees naar ‘niet 
geautoriseerde kopieën’ van in Europa of de VS 
geproduceerde technologische goederen die 
werden overgenomen door Chinese bedrijven en 
de markten overspoelen en “onze bedrijven op een 
directe en massale wijze schade berokkenen”. De 
irritatie wordt nog versterkt door het feit dat China 
volgens Merkel althans, geen “markteconomie” is. 
Het is een gecentraliseerde economie met een 
regering die deze economie probeert te 
ontwikkelen met de onvrijwillige hulp van 
buitenlandse bedrijven… Merkels definitie van 
een “gecentraliseerde economie” houdt in dat de 
staat bij zowat 60% van de goederen voor de 
Chinese markt tussenkomt of regels oplegt. Het 
wereldkapitalisme wil een totaal vrij Chinees 
kapitalisme zonder regels en het opdoeken van 
alle regels of beperkingen op buitenlandse 
controle van Chinese middelen en eigendommen. 
De Chinese overheid zal wellicht niet 
onmiddellijk instemmen met dergelijke eisen.   
 
Op de verdere weg naar kapitalistische 
ontwikkeling in China liggen nog heel wat 
hindernissen en gevaren. De omvang van het land 
en de grote verschillen tussen de provincies 
zorgen ervoor dat er een potentieel is van 
conflicten tussen de provincies en zelfs van een 
vorm van opbreken van China in de toekomst. 
Daarnaast is er het niet onbelangrijke aspect van 
de milieukost van de huidige ontwikkeling. Zelfs 
burgerlijke commentatoren moeten het punt 
aanhalen dat het CWI reeds lang stelt, met name 
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dat een aanhoudende ontwikkeling van het 
Chinese kapitalisme zoals de afgelopen 20 jaar zal 
leiden tot onaanvaardbare ecologische problemen 
in China maar ook voor heel de planeet. Een 
poging om tot de huidige Amerikaanse 
levensstandaard te komen, zou in China vier keer 
alle middelen van de wereld kosten.  
 
Moeten de Chinese massa’s dan maar in huidige 
weinig benijdenswaardige economische en 
culturele positie blijven door het tegenhouden van 
een industriële ontwikkeling? Dit stelt ook de 
kwestie van het lot van de Chinese bevolking en 
de meerderheid van de mensheid, met name de 
bevolking van de neokoloniale wereld. Onder het 
kapitalisme staat landbouw gelijk met 
achterstelling en industrie staat gelijk met 
vooruitgang en een stijging van de 
levensstandaard. In een niet gereguleerde “vrije 
markt” betekent dit dat iedere nationale staat 
probeert te komen tot een zelfde industriële en 
economische ontwikkeling als de meest 
ontwikkelde landen en regio’s ter wereld. Dat 
leidt niet enkel tot verspilling, maar het zorgt 
bovendien voor een ecologische bedreiging voor 
de planeet. Onder een wereldwijd geplande 
economie met democratie controle door de 
massa’s en hun organisaties, zou het mogelijk zijn 
om een democratische en evenwichtige 
arbeidsdeling te maken waarbij landbouw niet 
automatisch leidt tot achterstelling en 
‘onderontwikkeling’.  
 
India 
 
Op basis van een wereldwijde planning, en zelfs 
een democratische toewijzing van economische 
overschotten door de arbeidersklasse, zouden de 
levensstandaarden drastisch kunnen vooruitgaan 
in de neokoloniale wereld. Dat is in het bijzonder 
het geval in China en India die zouden kunnen 
vooruitgaan zonder middelen in te pikken van de 
‘ontwikkelde’ wereld. India werd door de 
vroegere Hindoeïstisch nationalistische BJP-
regering voorgesteld als een “rijzende ster”. Er 
was een zekere groei, maar de meerderheid van de 
bevolking leeft in extreme armoede en tekorten. 
Dat biedt op zich een garantie voor de 
ontwikkeling van massale protesten in de armste 
en dichtst bevolkte staten van India. We zagen 
daar reeds elementen van bij de algemene staking 
tegen de privatiseringen in 2006. De kleine kern 
die we beginnen te ontwikkelen in India is van 
cruciaal belang, net zoals onze snel ontwikkelende 
organisatie in Pakistan.  
 
Noord-Korea 

 
Noord-Korea maakte aanvankelijk deel uit van de 
“as van het kwade” van Bush. Het land lanceerde 
zeven raketten in de Japanse Zee, op 370 mijl van 
Japan. Nu werd bovendien een nucleaire test 
gehouden. Dat was een berekende zet van het 
regime in Pyongyang om het VS-imperialisme 
zoveel mogelijk in verlegenheid te brengen. Het 
was de belangrijkste demonstratie van militaire 
macht door Noord-Korea sinds Kim Jong-Il aan 
de macht kwam in 1994. Dat was overigens een 
voorbeeld van “erfelijke machtsovergang” in een 
stalinistische staat (met Kim Il-Sung die de macht 
overdroeg aan zijn zoon). Kim Jong-Il regeert 
over een geïsoleerd land waar de wapenuitgaven 
prioritair zijn en het land verder de afgrond 
induwen. In de jaren 1990 was er hongersnood en 
het was enkel op basis van internationale hulp dat 
een volledige ineenstorting werd tegengehouden.  
 
Het afvuren van raketten op de Amerikaanse 
feestdag Independence Day was duidelijk bedoeld 
om het lanceren van het Amerikaanse ruimteschip 
Discovery te doorkruisen. Noord-Korea vuurde in 
1998 voor het eerst een raket af in de richting van 
Japan, wat gevolgd werd door een terugtrekking 
uit het Niet-Proliferatieverdrag in 2003 en de 
aankondiging in 2005 dat het land in staat was om 
nucleaire wapens aan te maken. Door iedere keer 
een stap verder te gaan, heeft het regime van Kim 
toegevingen afgedwongen. Eerst was er in 2000 
een bezoek aan Pyongyang door de Amerikaanse 
minister Madeleine Albright uit de regering van 
Clinton. Dat werd gevolgd door onderhandelingen 
tussen zes partijen vanaf 2003 en uiteindelijk 
moest Bush in 2005 toegeven dat hij niet gebrand 
was op een regimeverandering in Pyongyang. Nu 
Noord-Korea ook voor het eerst kernwapens heeft 
getest, versterkt het verder de internationale en 
regionale spanningen.  
 
Dat heeft een aantal extremistische neo-
conservatieven rond Bush er uiteraard niet van 
weerhouden om te stellen dat ze voor een 
regimeverandering zijn, maar niet met militaire 
middelen maar door het toepassen van sancties en 
economische druk op Pyongyang. Na de 
kernproeven stemde de VN-Veiligheidsraad 
unaniem in met sancties. Maar zelfs die methode 
is risicovol omwille van het onstabiele karakter 
van het regime in Noord-Korea in van Kim zelf. 
Voorheen had Zuid-Korea een vrij gematigde 
houding tegenover het noorden omdat uiteraard 
Zuid-Korea het hardst zou getroffen worden door 
een plotse ineenstorting van het regime in Noord-
Korea of door een militair avontuur van Kim. De 
raketten die Noord-Korea afvuurde kunnen een 
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potentieel gevaar vormen voor zowel Zuid-Korea 
als Japan, maar ze hebben niet de capaciteit om de 
VS te raken.  
 
De hereniging van Noord-Korea en Zuid-Korea 
zou geen herhaling vormen van de val van de 
Berlijnse Muur die leidde tot een verenigd 
Duitsland. Zelfs die ontwikkeling heeft sterk 
bijgedragen tot de problemen waarmee het Duitse 
kapitalisme tot op vandaag wordt geconfronteerd. 
Een plotse ineenstorting van Noord-Korea zou 
leiden tot miljoenen vluchtelingen over de grens 
met het zuiden en het zou kunnen leiden tot een 
onmiddellijke economische ineenstorting in Zuid-
Korea.  
 
Het feit dat Noord-Korea over kernwapens 
beschikt terwijl het een bijzonder onstabiele en 
onbetrouwbare staat is, wijst op het falen van de 
politiek van niet proliferatie van kernwapens 
onder het kapitalisme. Enkel op basis van een 
succesvolle democratisch socialistische revolutie 
zullen de massa’s de macht om nucleaire 
aanvallen of zelfs vernietiging op te starten uit de 
handen van een onverantwoorde elite of klasse 
nemen, los van het feit of dat nu in Noord-Korea, 
Teheran, de VS of Groot-Brittannië is.  
 
Sri Lanka 
 
Bij de laatste verkiezingen kwam Rajapaksa aan 
de macht als president met een regering die 
gevormd werd door de Sri Lanka Freedom Party 
(SLFP) in alliantie met de Janatha Vimuktasi 
Peramuna (JVP). Onze partij, de USP (United 
Socialist Party), waarschuwde ervoor dat het land 
mogelijk zou terugkeren naar een scherp conflict 
tussen de verschillende gemeenschappen en 
mogelijk zelfs een heropleving van een volledige 
burgeroorlog. In feit heeft de regering van 
Rajapaksa via het leger de druk op de LTTE 
opgevoerd en zijn de vredesonderhandelingen als 
gevolg daarvan afgebroken.  
 
Rajapaksa dacht dat de LTTE sterk verzwakt was, 
onder meer door het overlopen van de krachten 
rond Karuna, een voormalige leider van de Tamil 
Tijgers die nu duidelijk samenwerkt met de 
regering, waarbij het tot een conflict kwam tussen 
deze krachten en de LTTE. Dat was vooral in het 
oosten het geval. De Karuna-fractie kreeg de steun 
van het Sri Lankese leger waarmee een eerder 
vredesakkoord werd doorbroken. De regering 
dacht ook dat in een periode van ‘oorlog tegen het 
terrorisme’ (waarbij de LTTE werd verboden door 
de Europese Unie) de Tijgers niet in staat zouden 
zijn om ernstig verzet te bieden tegen aanvallen 

van het leger in het noorden en het oosten van het 
land. De regering dacht dat het de LTTE 
voldoende zou kunnen terugdrijven om zelf te 
verklaren dat de LTTE had afgedaan.  
 
Anderen waren correcter toen ze ervoor 
waarschuwden dat dit er enkel toe zou leiden dat 
de Tijgers een hardere positie zouden innemen 
dan de vorige jaren sinds het ondertekenen van 
een vredesakkoord. Ondanks het feit dat de 
Tijgers afstand nemen van een reeks 
zelfmoordaanslagen, werden die aangegrepen om 
zowel op de zee als op het land de burgeroorlog 
tussen de Tijgers en het leger (of Karuna) 
opnieuw op te starten. Als dit zal leiden tot een 
volledige oorlog valt nog af te wachten.  
 
In 2006 hebben duizenden Tamils uit het noorden 
de zeestraat van Palk overgestoken om daar de 
55.000 Tamilvluchtelingen in 102 
vluchtelingenkampen in de Indische deelstaat 
Tamil Nadu te vervoegen. Sinds december 2005 
zijn minstens 250.000 mensen op de vlucht 
geslagen (zowel in het land zelf als naar het 
buitenland). Dat geeft ook aan dat de 
gebeurtenissen in Sri Lanka een grote impact 
hebben op India en vooral op de deelstaat Tamil 
Nadu waar de 61 miljoen inwoners voornamelijk 
Tamils zijn. Die hebben een sympathie voor de 
3,6 miljoen Tamils in Sri Lanka (18% van de 
bevolking in Sri Lanka) die te lijden hebben onder 
de aanvallen van het Sri Lankese leger waarbij de 
mensenrechten op grote schaal worden 
geschonden.  
 
Aan de andere kant is er het Indische kapitalisme, 
de ‘lokale’ imperialistische macht die dominant is 
in de regio. Dat regime is bijzonder gevoelig voor 
gelijk welke gewapende opstand op haar 
invloedsterrein, zeker indien het op basis van 
etnische of nationale dimensies is. India heeft haar 
eigen versie van de Amerikaanse ‘Monroe 
Doctrine’ in Zuid-Azië. Het is een regionale 
macht maar het was niet in staat om een 
beslissende rol te spelen in Afghanistan, 
Myanmar, Nepal, Pakistan of Bangladesh of om 
een stabiele ‘veiligheid’ tot stand te brengen in de 
regio. Tegelijk wordt India uitgedaagd door China 
dat een grotere invloed heeft gekregen in de Sri 
Lankese economie (ter waarde van 20 miljard 
dollar) ten nadele van de Indische betrokkenheid. 
China wil de strategisch gevestigde haven van 
Hambantota, op de zuidelijke punt van het eiland, 
omvormen tot de derde grootste haven van Sri 
Lanka. Een Indische woordvoerder klaagde 
officieel hierover en stelde dat het een uitstekende 
aanlegplaats voor Chinese schepen zou worden: 
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“Ze doen wat ze ook deden met de diepe 
waterhaven van Gwadar in het zuiden van 
Pakistan. Het is duidelijk dat ze onze invloed 
proberen te ondermijnen door voet aan grond te 
krijgen in de regio en zo een invloedssfeer uit te 
bouwen. Ze zitten in Myanmar en Pakistan. 
Waarom dan niet in Sri Lanka?”  
 
Sri Lanka krijgt zowat de helft van de Indische 
hulp aan landen van het Zuid Aziatisch 
Economisch Blok (SAEB). Het heeft dan ook 
directe economische maar ook geopolitieke 
belangen bij wat gebeurt in Sri Lanka. Er zijn 
spanningen tussen de Indische heersende klasse en 
de LTTE aangezien de Indische interventie in Sri 
Lanka in de jaren 1980 rampzalig was. India 
slaagde er nooit in om het vertrouwen van de 
LTTE te winnen en het vocht uiteindelijk tegen de 
Tijgers in een guerrillaoorlog tot het vernederd 
werd en op vraag van de Sri Lankese regering het 
land verliet. Het feit dat de Tamils niet gesteund 
werden, zorgde voor heel wat ongenoegen in de 
staat Tamil Nadu en het leidde op rechtstreekse 
wijze naar de moord op Rajiv Ghandi, de 
toenmalige premier, door een vrouwelijk Tamil 
Tijger die in 1991 een zelfmoordaanslag pleegde. 
Recent hebben de Tijgers zich ‘verontschuldigd’ 
voor die moord in een poging om de Indische 
heersende klasse gerust te stellen. Het zal daar 
echter moeilijk in slagen. De Indische kapitalisten 
maakten hun positie erg duidelijk toen een 
Indische ambtenaar verklaarde: “Er is geen sprake 
van dat we ooit akkoord zullen gaan met een 
aparte entiteit geleid door de LTTE in het noorden 
of dat we een dergelijke entiteit zouden 
erkennen.” 
 
Wij steunen een maximale devolutie in Sri Lanka 
waarbij de diversiteit en de pluraliteit van het land 
wordt erkend. India is zelf een samengaan van 
heel wat ‘Sri Lankas’ in de zin van nationale en 
etnische problemen. Een volledige 
onafhankelijkheid voor de LTTE zou als een 
precedent worden gezien door oppositiebeweging 
die zich afzetten van de centrale regering in India. 
Dat zou kunnen leiden tot een Balkanisering van 
India. Op militair vlak is de Sri Lankese regering, 
zelfs niet met de steun van India, niet in staat om 
het gewapende verzet van de Tamils te verslaan. 
De Tamil Tijgers vragen geen onmiddellijke en 
volledige onafhankelijkheid, maar een volledige 
‘devolutie’. Zelfs dat is niet mogelijk voor de 
regering van Rajapaksa of de Sri Lankese Sinhala 
chauvinisten die de regering steunen. Onder 
internationale druk zijn beide partijen nu akkoord 
gegaan met een verdere ronde van 
‘vredesonderhandelingen’. Een verderzetting van 

confrontaties, zelfs met gewapende confrontaties, 
blijft echter mogelijk. Dat zal mogelijk niet leiden 
tot een herhaling van een volledige burgeroorlog 
zoals in het verleden, maar eerder tot sporadische 
militaire confrontaties. Dat zou kunnen leiden tot 
een situatie die wat lijkt op de periode voor het 
‘akkoord’ tussen het apartheidsregime van De 
Klerk en het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) 
in 1990-1994. 
  
Onze partij, de USP, heeft een standvastige positie 
ingenomen van verzet tegen de oorlog en van de 
verdediging van de Tamil minderheid tegenover 
de brutale mishandelingen en ontvoeringen. Dit 
heeft een zekere respons gekregen onder de beste 
arbeiders, boeren en intellectuelen maar kan op 
tegenkanting rekenen van de Sinhalese 
chauvinisten. We steunen de legitieme nationale 
en democratische aspiraties van de Tamil 
bevolking en roepen tegelijk op voor de eenheid 
onder de massa’s – Tamils, Sinhalezen en 
moslims – om de problemen van Sri Lanka op te 
lossen. Het resultaat van onze kandidaat bij de 
presidentsverkiezingen heeft onze partij naar voor 
gebracht ter linkerzijde, het heeft een nationaal 
platform gecreëerd voor onze partij en het gaf een 
stem voor de meest bewuste kiezers en voor 
diegenen die willen opkomen voor een principiële 
vrede en een oplossing voor het eeuwenoude 
etnische conflict dat Sri Lanka in haar greep 
houdt.  
 
Latijns Amerika 
 
Latijns Amerika is ongetwijfeld de meest 
ontwikkelde regio ter wereld in termen van 
sociale en politieke revolte tegen het kapitalisme, 
neoliberalisme en imperialisme. Het imperialisme 
en vooral het VS-imperialisme wordt gedwongen 
om in horror toe te kijken naar het continent als 
een bron van onstabiliteit en revolutie. Van 
Venezuela over Bolivië, Ecuador en nu ook 
Mexico heeft een massaal verwerpen van het 
neoliberalisme geleid tot 
verkiezingsoverwinningen van linkse en radicale 
populisten (in Mexico werd dit wel ongedaan 
gemaakt door verkiezingsfraude) die een aantal 
historische voorlopers hebben op het continent.  
 
Venezuela staat ongetwijfeld vooraan bij deze 
beweging en treedt op als voorbeeld voor de 
andere landen waar geprobeerd wordt om van 
onder de ijzeren greep van het imperialisme te 
raken. Chavez begon met wat het Amerikaans 
imperialisme het ‘energie nationalisme’ noemt en 
dat nu ook wordt opgenomen door Morales in 
Bolivië. Aan de basis is er een fundamenteel 



9de Wereldcongres CWI – Stellingen over wereldrelaties    - 22 - 

revolutionair proces aan het ontwikkelen, maar 
het is nog onzeker hoe ver dit proces zal gaan en 
wat de gevolgen ervan zullen zijn op de rest van 
het continent. 
 
Venezuela heeft iets wat Cuba niet had ten tijde 
van de revolutie in 1959-60, namelijk olie. Het is 
de vijfde belangrijkste olieproducent ter wereld. 
Chavez heeft geprobeerd om daar gebruik van te 
maken om tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van de bevolking van Venezuela 
maar ook om goedkope olie en interessante 
handelsakkoorden te sluiten met een aantal 
regimes in Latijns Amerika en zelfs met sommige 
steden en staten in de Verenigde Staten. Daarmee 
probeert Chavez de vrijgevige aanpak van 
Venezuela tegenover de uitzuigende rol van het 
imperialisme tegenover de neokoloniale wereld te 
plaatsen.  
 
In de tweede helft van 2006 lijkt de openlijke 
contrarevolutie op zijn terugweg te zijn in 
Venezuela, met een steun voor de belangrijkste 
oppositiepartijen die onder de 10% bedraagt of 
slechts nipt boven de 10%. Dat is een uitdrukking 
van het feit dat Chavez met zijn regeringsbeleid 
de steun krijgt van een aanzienlijk aandeel van de 
armen, zonder dat er volledig komaf wordt 
gemaakt met armoede of dat de middenklassen 
zich dermate bedreigd voelen dat ze kunnen 
ingezet worden door de oppositie.  
 
Chavez is niet overgegaan tot een volledige 
‘nationalisatie’ van de oliesector. Voorheen ging 
84% van de Venezolaanse olie-inkomsten naar de 
grote bedrijven, nu krijgen ze nog 70% van de 
opbrengsten van de verkoop van ruwe olie. Het 
regime van Chavez heeft ook braakliggende grond 
gebruikt om het aan de landlozen te geven. De 
80% van de Venezolaanse bevolking die de 
‘negers en indios’ vormen, de zwarten en indigene 
bevolking, heeft voordelen gekregen door het 
beleid van Chavez. Zij vormen de harde kern van 
zijn steun. Er wordt gezorgd voor meer brood, 
huizen en jobs en ook gezondheidsinstellingen. 
Dat vormt de basis voor de economische groei van 
9,4% in 2005 na een 17,9% in 2004.  
 
Chavez trok in 2005 20 miljard dollar van de 
Venezolaanse petrodollars terug uit de 
Amerikaanse Federal Reserve. Deze maatregelen 
hebben hem de onoverkomelijke haat opgeleverd 
van het VS-imperialisme, maar ook van 
binnenlandse contrarevolutionairen. In de VS zelf 
werd zelfs al gesproken over de noodzaak om 
Chavez te vermoorden.  
 

Tegelijk zien we dat de Venezolaanse revolutie, 
ondanks standpunten rond meer democratie vanuit 
het regime, nog steeds in essentie van de top naar 
beneden wordt doorgedrukt. Cuba dat als model 
dient voor Venezuela versterkt dat proces met een 
toevoer van gezondheidswerkers, waaronder 
dokters en verpleegsters, maar ook met de 
overname van de militaire tendens van de 
Cubaanse revolutie. Er is een groeiende frustratie 
onder groeiende lagen van de bevolking en een 
versterking van de bureaucratie met meer 
corruptie. Het CWI moet alle stappen naar links 
ondersteunen die door de regering van Chavez 
worden ondernomen, maar stelt ook de noodzaak 
van de nationalisatie van de sleutelsectoren. Dat 
wordt verbonden aan de noodzaak van 
arbeiderscontrole en arbeidersbeheer, het 
verkiezen van alle vertegenwoordigers en het 
doorvoeren van arbeidersdemocratie als enige 
garantie dat de revolutie effectief vooruit gestuwd 
wordt en geen stappen achteruit neemt.  
 
De Venezolaanse revolutie kan gestopt worden of 
zelfs leiden tot een nederlaag, door een moord op 
Chavez gevolgd door een staatsgreep of 
provocaties die leiden tot een oorlog met een 
buurland waardoor een aanleiding wordt gegeven 
voor het imperialisme om tussen te komen. Dat 
kan een grote stap achteruit betekenen voor de 
revolutie in Latijns Amerika maar ook elders.  
 
De Venezolaanse revolutie werd gesteund door 
het aan de macht komen van Morales in Bolivië. 
Morales verklaarde op 1 mei dat de olie- en 
gasindustrie in het land zou worden 
genationaliseerd (in feite was er slechts een 
gedeeltelijke nationalisatie). Dat heeft niet enkel 
geleid tot angstige reacties in Washington en 
andere hoofdsteden van kapitalistische landen, 
maar zeker ook in Brazilië waar Lula, de 
zogenaamd socialistische president, absoluut niet 
tevreden was met deze maatregel.   
 
Brazilië is het grootste land van het Latijns 
Amerikaanse continent en probeert zich op te 
werpen als de onbetwiste leider van een ‘verenigd 
Zuid Amerika’. Nadat Lula aan de macht kwam in 
2003 probeerde het perspectief van Mercusor te 
verdedigen. Mercusor is een eenheid opgezet door 
Brazilië samen met Argentinië, Paraguay en 
Uruguay. Dat moet dienen als een tegengewicht 
voor het door de VS gestimuleerde FTAA 
(Vrijhandelszone van Amerika). Maar Mercusor 
werd dooreen gesplitst door nationale 
tegenstellingen onder de Latijns Amerikaanse 
burgerij. Mercusor ligt nu in de touwen.  
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Het feit dat Morales overging tot de nationalisatie 
van 15 bedrijven werd niet enkel in de VS en 
Brazilië negatief onthaald, maar ook in Spanje, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland die allen 
bedrijven in hun landen hebben die werden 
overgenomen door de Boliviaanse regering. De 
VS heeft zich niet beperkt tot een passieve 
afkeurende houding, maar heeft snel ook een 
reeks ‘bilaterale’ akkoorden gesloten met landen 
als Colombia en Uruguay die de export van 
Bolivië geen goed deden, zeker niet op het vlak 
van sojabonen.  
 
Er is een algemene draai naar links en een 
radicalisering in Latijns Amerika. Zelfs in staten 
zoals Brazilië, het grootste en belangrijkste land 
van het continent, en in Chili is de onderliggende 
sociale situatie explosief. Dat wordt weerspiegeld 
in Brazilië met de gewelddadige opstanden in de 
gevangenissen en het inzetten van meer troepen 
daartegen dan het aantal Braziliaanse militairen 
dat door Lula naar Haïti werd gestuurd. In Chili 
was er een belangrijke beweging van scholieren 
en net zoals bij gelijkaardige bewegingen in 
Europa zochten deze jongeren naar manieren om 
aansluiting te vinden bij de arbeidersklasse om zo 
tot een algemene staking te komen tegen de 
‘socialiste’ Bachelet, de eerste vrouwelijke 
president van Chili. Dat is een barometer van de 
sociale situatie en een weerspiegeling van de 
beslissende veranderingen in het bewustzijn van 
de nieuwe generatie. Deze generatie heeft de 
herinneringen aan de dictatuur van Pinochet 
achter zich gelaten en is vastberaden om de strijd 
aan te gaan tegen het neoliberalisme en voor een 
verbetering van de levensstandaard. Er zijn 
enorme mogelijkheden in Chili om, mits een 
correcte interventie, het werk van onze 
internationale te ontwikkelen.  
 
Brazilië kende een zekere groei waardoor Lula 
werd herverkozen bij de verkiezingen van oktober 
2006. Heloisa Helena, de kandidate van de P-
SOL, haalde met 6,5 miljoen kiezers een 
geloofwaardig resultaat in de eerste ronde. Het 
imperialisme is duidelijk over de realiteit achter 
de radicale retoriek van de regeringen in Latijns 
Amerika. Alhoewel Chili en Brazilië in woorden 
geleid worden door ‘socialistische’ presidenten en 
regeringen, worden ze door Washington op 
eenzelfde lijn geplaatst als de regimes in 
Colombia en ook Peru met de verkiezing van 
Garcia. Dat zijn regimes die ‘aanvaardbaar’ zijn 
voor de VS. Venezuela en Bolivië zijn dat niet 
omwille van de onderliggende radicalisering van 
de bevolking die de regeringen in de praktijk naar 
links duwt en dan niet enkel in woorden.  

 
Het feit dat Bolivië en Venezuela banden aangaan 
met Cuba, werd ook niet positief onthaald door de 
omgeving van Bush. Op basis van een aantal 
factoren en vooral de hulp van Venezuela aan het 
regime van Castro in Cuba is dat land er in 
geslaagd om op economisch vlak terug te keren 
naar het niveau dat het had op het begin van de 
jaren 1990, voor de sabotage van de Cubaanse 
economie onder meer door het kapitalistische 
regime van Jeltsin in Rusland. Cuba stond op dat 
ogenblik met het mes op de keel. Het regime kon 
imploderen of vallen door een nieuwe militaire 
inval. Washington twijfelde echter uit angst voor 
een mislukking en de gevolgen van een militaire 
interventie op wereldvlak, in het bijzonder in 
Latijns Amerika.  
 
In Nicaragua warden lange tijd stappen achteruit 
gezet weg van de revolutie die niet tot zijn 
conclusies kwam omdat de leiders, de 
Sandinisten, niet bereid waren om de revolutie tot 
zijn conclusies door te voeren. Castro adviseerde 
hen om halfweg te stoppen. Maar net zoals de 
gebeurtenissen van de Portugese revolutie in 
1974-75 aantoonden, bestaat er in een revolutie 
niet zoiets als “halverwege”. Ofwel gaat een 
revolutie de volledige weg door en komt het tot de 
ontwikkeling van een arbeidersstaat, ofwel komt 
er een contrarevolutie die het kapitalisme terug 
aan de macht brengt. In Nicaragua gebeurde dat 
laatste op een verschrikkelijke manier. Nu is het 
land een toonbeeld van achtergesteldheid en 
armoede met massale werkloosheid. Daniel 
Ortega, de leider van de Sandinisten, vormde zelfs 
een alliantie met een voormalige leider van de 
contras, de organisatie van door de VS-betaalde 
huurlingen en gangsters die probeerden de 
Nicaraguaanse revolutie kapot te maken.  
Nicaragua moet als voorbeeld dienen voor 
Venezuela en Chavez. Langer aarzelen waarbij er 
tegelijk ook economische druk wordt gezet op 
Chavez door de VS en haar lakeien in Latijns 
Amerika zou kunnen leiden tot het stopzetten van 
het proces en zelfs een algemene val van de 
levensstandaard en bijhorende ademruimte voor 
de reactionaire contrarevolutionaire krachten, net 
zoals dit gebeurde in Nicaragua.  
 
In Cuba probeerde Castro voor zijn ziekte de 
economie te stimuleren door de voordelen van het 
toerisme en de vrijgevigheid van het 
Venezolaanse regime. Dat leidde tot een proces 
van recentralisatie en het beperken van 
prokapitalistische toegevingen die in de jaren 
1990 werden gemaakt onder de druk van een 
wanhopige economische situatie. Hij is zich ook 
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bewust van de gevolgen voor Cuba als hij niet 
langer op de politieke scène staat en de mogelijke 
impact van de breed verspreide corruptie. Hij 
probeert daarom over te gaan tot een Cubaanse 
versie van Mao’s ‘culturele revolutie’ uit 1966, 
maar dan niet op een zelfde schaal of met dezelfde 
brutale hooliganmethoden als destijds in China. In 
5 van de 14 provincies werden 
topverantwoordelijken van de Communistische 
Partij vervangen. Hetzelfde gebeurde met de 
ministers van lichte industrie, hoger onderwijs en 
audit en controle. Een aantal leden van het 21 
personen tellende politburo werden onverwacht 
afgedankt wegens ‘fouten’ waaronder het 
‘misbruik van autoriteit’en vertoon van rijkdom. 
In een toespraak aan de universiteit van Havana, 
schetste Castro een beeld van breed verspreide 
corruptie doorheen de overheidsgecontroleerde 
economie. Hij zei dat dit het communistische 
systeem in gevaar brengt: “We kunnen onszelf 
vernietigen, en het zal onze fout zijn.” 
 
Naar schatting 28.000 studenten ‘sociaal werk’ 
met zwarte of rode T-shirts warden gemobiliseerd 
om bijvoorbeeld in benzinestations de verkoop 
van de beperkte benzinevoorraden te controleren. 
Deze oefening leerde dat zowat de helft van de 
brandstof verdween. De vraag die we ons dan 
natuurlijk moeten stellen is hoe dat het kan dat in 
een ‘democratisch’ socialistisch Cuba, waar de 
controle en het beheer in theorie bij de massa’s en 
hun organisaties ligt, een dermate grote schaal van 
corruptie kan blootgelegd worden. Als reactie 
hierop werd de nieuwe Cubaanse ‘rode garde’ 
gemobiliseerd voor ‘missies’ waar nog heel wat 
voorbeelden van “ongeremde diefstallen” werden 
gevonden. Delen van het leger werden hierop ook 
op “anti-fraude dienst” geplaatst. Het leger 
controleert nu de haven van Havana waar bleek 
dat volledige containers verdwenen toen de 
controle over de haven in burgerhanden was.  
 
Castro heeft duidelijk nagedacht over het 
voorbeeld van de val van de Sovjetunie en hoop 
teen systeem te ontwikkelen waarmee hij een 
gelijkaardige ontwikkeling in Cuba kan 
vermijden. Maar door zich louter te baseren op 
studenten in stoottroepen zal hij het probleem niet 
oplossen. De bureaucratie in Cuba is duidelijk 
verdeeld in verschillende vleugels. Wij zouden 
kritische steun geven aan doordachte en efficiënte 
maatregelen die op langere termijn corruptie en 
fraude, maar de maatregelen waarnaar Castro nu 
grijpt zijn maatregelen op korte termijn. Deze 
maatregelen zullen evenmin slagen als Mao’s 
tirades tegen corruptie en zijn campagnes ertegen 
in China.  Het zou dan ook verkeerd zijn om onze 

kritische steun voor bepaalde maatregelen niet te 
combineren met onze analyse en in het bijzonder 
ons programma voor arbeidersdemocratie in 
Cuba. Dat is cruciaal om de verworvenheden van 
de revolutie te behouden en het zou als een 
voorbeeld kunnen dienen op heel het continent 
voor een revolutionaire beweging tegen het 
grootgrondbezit en het kapitalisme en voor een 
socialistische confederatie van het continent.  
 
Conclusie 
 
Onze analyse van de wereldrelaties toont een 
systeem en haar leiders die geconfronteerd 
worden met een reeks crises en die met gesloten 
ogen afstevenen op rampen, zoals Trotski het 
omschreef in 1938. Economisch gezien is hun 
systeem bijzonder fragiel. Zoals we eerder ook 
stelden wordt de burgerij geconfronteerd met 
twijfels en angsten. De beloftes en de hoop na de 
val van de Berlijnse Muur hebben zich niet 
gerealiseerd. Er is een krachtig en massaal verzet 
tegen de politiek van kapitalistische globalisering 
en neoliberalisme. Dat verzet kwam zelfs in het 
moeilijke decennium van de jaren 1990 tot uiting, 
maar werd in dit decennium op een grotere schaal 
duidelijk. De antiglobaliseringsbeweging was 
voornamelijk een beweging van jongeren, waarbij 
de georganiseerde vakbeweging hoogstens 
deelnam als aanhangsel van de beweging (met 
uitzondering van Italië). Naarmate de schaal van 
de aanvallen op de rechten en voorwaarden van de 
arbeidersklasse intenser werd, hebben we het 
begin gezien van een massaal arbeidersverzet in 
Europa en Latijns Amerika (Chili, Bolivië, 
Venezuela, Ecuador,…). Dat verzet kan voor het 
einde van dit decennium verder doorstoten in 
Afrika, de vroegere Sovjetunie en Oost-Europa.  
 
In Azië waren er ook een reeks sociale opstoten 
en in het hol van de leeuw, de VS, waren er nooit 
geziene stakingsacties van Latino-arbeiders die 
protesteerden tegen de repressieve aanpak van 
migranten. De bewegingen van arbeiders in 
Europa omvatte zowel studenten als arbeiders. In 
dat proces hebben ze een tendens om de meer 
kleinburgerlijke ‘leiders’ van allerhande ‘sociale 
fora’ wat aan de kant te schuiven. In Duitsland, 
Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië heeft de 
beweging een duidelijker arbeiderskarakter 
aangenomen. In andere, minder ontwikkelde, 
regio’s van de wereld ontwikkelen nog tal van 
brede ‘populistische’, en soms sociaal niet 
onderscheiden, bewegingen. Dat zijn voorlopers 
van bewegingen van de arbeidersklasse, de zware 
bataljons, op een later ogenblik. We mogen ook 
zeker de immense beweging van de arbeiders in 
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India met een algemene staking tegen de 
privatisering van de overheidssector niet vergeten.  
 
Deze en de vele andere bewegingen – in het 
bijzonder ook de grote anti-oorlogsbetogingen 
sinds het vorige CWI Wereldcongres – tonen aan 
dat we in een periode van massabewegingen zitten 
en niet zozeer in de rustige fase die de burgerlijke 
commentatoren ons proberen voor te houden. 
Maar er is een enorme ongelijkheid, wellicht de 
grootste in de geschiedenis, tussen de 
onderliggende objectieve crisis van het 
wereldkapitalisme en het bewustzijn daaromtrent 
onder de massa’s van de arbeidersklasse. Alleen 
onze internationale organisatie heeft de redenen 
daarvoor uitgelegd die vooral voortkomen uit de 
val van het stalinisme en de ideologische 
campagne die hieruit voortkwam door de burgerij 
die inging tegen de mogelijkheid van socialisme, 
een geplande economie,… De economische groei 
van de jaren 1990 zorgde ervoor dat deze 
propaganda in stand kon blijven en een effect had. 
De gevolgen daarvan zien we nu nog.  
 
De objectieve moeilijkheden van het kapitalisme 
leiden onvermijdelijk tot het in vraag stellen van 
de overlevingskansen van dit systeem en leiden 
tot een zoektocht naar alternatieven. In die 
ideologische zoektocht zullen de massa’s 
uiteindelijk wel hun weg vinden naar de 
opvattingen van het socialisme, maar dan wel op 
basis van heel wat nederlagen en stappen 
achteruit. Een revolutionaire tendens, en in het 
bijzonder een massale partij, kunnen die 
ervaringen van de massa’s sneller tot hun 
conclusies laten komen door een analyse en een 
strijdprogramma naar voor te brengen. Onze taken 
zijn gelijkaardig als die van de pioniers van het 
socialisme en marxisme in de periode voor de 
Eerste Wereldoorlog. Maar in zekere zin is het 
complexer omdat het socialisme toen als een idee 
van een grootse toekomst werd voorgesteld 
waarbij de massa’s tot een beter leven zouden 
komen.  
 
Gedurende een korte periode werd deze ‘droom’ 
door de Russische revolutie vertaald in een 
tastbare realiteit. De stap achteruit die het 
stalinisme vormde, heeft het bewustzijn van de 
massa’s beïnvloed. De herinnering aan wat dit 
betekende, met het monsterlijke totalitarisme en 
de vernietiging van wie had gevochten voor het 
socialisme, zorgde voor een belangrijke hindernis 
voor de massa’s en zelfs voor een belangrijk deel 
van de meest vooruitstrevende arbeiders om 
onmiddellijk tot socialistische opvattingen te 
komen. In het verzet tegen het huidige systeem 

zijn allerhande opvattingen, die reeds werden 
verworpen door vorige generaties, terug 
opgedoken als manieren om tegen het kapitalisme 
te strijden. De gebeurtenissen en de tussenkomst 
van bewuste socialisten, marxisten en 
revolutionairen zullen ertoe leiden dat de massa’s 
een correcte weg vooruit vinden. Het is de taak 
van het CWI om verder te bouwen op het werk 
van de jaren 1990, dat in een aantal landen 
heroïsch was, om onze krachten substantieel uit te 
bouwen als een stap in de richting van een latere 
massale invloed.  
 
Het dominante element van de komende periode 
zal er steeds meer één zijn van het failliet van het 
kapitalisme, van een reeks crises – economisch, 
sociaal en ecologisch – die enorme mogelijkheden 
zullen bieden aan ons om de basis te ontwikkelen 
die samen met een nieuwe generatie in strijd zal 
komen en een massale Internationale zal vormen 
die aan de basis zal liggen van een wereldwijd 
socialisme.  
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